




Αγαπητοί αναγνώστες,
Βρισκόμαστε ήδη στο Φθινόπωρο, οι διακοπές έχουν τελει-
ώσει και μια νέα περίοδος ξεκινάει. 

Για την Αστυνομία Κύπρου, η νέα Ηγεσία του Σώματος ανέ-
λαβε καθήκοντα τον περασμένο Ιούλιο και το τιμόνι της
Αρχηγίας πήρε ο κ. Στέλιος Παπαθεοδώρου. Ο νέος Αρχηγός
Αστυνομίας κατά την πρώτη του συνέντευξη στα «Αστυνο-
μικά Χρονικά» μεταξύ άλλων, παρουσιάζει και αναλύει το
όραμα, τους στόχους και τις προτεραιότητες της νέας Ηγε-
σίας για μια σύγχρονη και αποτελεσματική αστυνόμευση.
Υπογραμμίζει επίσης, τη σημασία της αναδιάρθρωσης και
του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου, της ενίσχυσης
του προσωπικού και της τεχνολογικής αναβάθμισης των
συστημάτων της. 

Από την πλευρά του ο νέος Υπαρχηγός Αστυνομίας κ. Χρή-
στος Μαυρής, μιλώντας στα «Αστυνομικά Χρονικά», τόνισε
τη σημασία της εξέλιξης της Αστυνομίας σε ένα σύγχρονο
Οργανισμό που να παρέχει αποτελεσματική αστυνόμευση
και ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλους τους πολίτες. 

Όσον αφορά στην περιφρούρηση της ασφάλειας της υγείας
του κοινωνικού συνόλου δεν θα παραλείψουμε να αναφερ-
θούμε στην τιτάνια προσπάθεια που έγινε και συνεχίζει να
γίνεται για αναχαίτηση της μετάδοσης του κορωνοϊού και τις
ιδιαίτερα δύσκολες στιγμές που έζησε και ζει η ανθρωπό-
τητα ανά το παγκόσμιο. Όσον αφορά στην Κύπρο, με τον έγ-
καιρο και σωστό προγραμματισμό και με τη συμβολή όλων
των αρμόδιων φορέων και των μελών της Αστυνομίας Κύ-
πρου, η κατάσταση κατά την πρώτη φάση της πανδημίας αν-
τιμετωπίστηκε επιτυχώς. Την κρίσιμη περίοδο που ο ιός ήταν
σε έξαρση, τα μέλη της Αστυνομίας ενεπλάκησαν ενεργά
στον αγώνα κατά της εξάπλωσής του, ευρισκόμενα στην
πρώτη γραμμή του καθήκοντος, μαζί με τους λειτουργούς
υγείας και τους λειτουργούς άλλων υπηρεσιών. Σε σχετικό
άρθρο αναλύονται τα μέτρα που λήφθηκαν και θα συνεχί-
σουν να λαμβάνονται από την Αστυνομία Κύπρου όταν χρει-
άζεται για την προστασία των πολιτών. Μέσα από τα
«Αστυνομικά Χρονικά», η Αστυνομία Κύπρου απευθύνει ένα
μεγάλο ευχαριστώ προς όλους τους φορείς με τους οποίους
συνεργάζεται. Να σημειωθεί ότι στη μάχη κατά του κορω-
νοϊού επιστρατεύθηκε και η τεχνολογία της Αστυνομίας,
μέσω των «Drones» για τήρηση του νόμου και της τάξης.
Σχετικό άρθρο με τίτλο «Τα “Drones” στην αντιμετώπιση των
προκλήσεων της σύγχρονης αστυνόμευσης», περιλαμβάνε-
ται στο συγκεκριμένο τεύχος. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει το άρθρο του
Δρος Ευάγγελου Στεργιούλη με τίτλο «Το έγκλημα στην
εποχή του κορωνοϊού», το οποίο κάνει εκτενή αναφορά και
επεξηγεί πως η εποχή του κορωνοϊού έγινε η αφορμή για
νέες εξελίξεις στον χώρο του εγκλήματος. 

Παρά τα αυξημένα καθήκοντα που είχε να αντιμετωπίσει η
Αστυνομία Κύπρου κατά τη δύσκολη περίοδο της πρώτης
φάσης της πανδημίας, σημαντικότατη ήταν και η συμβολή

της στις προσπάθειες της Ελληνικής Κυβέρνησης για αναχαί-
τηση των χιλιάδων μεταναστών που έφθαναν στον Έβρο
κατά κύματα για να περάσουν στην Ελλάδα και ακολούθως
στην Ευρώπη. Αντιπροσωπεία από 21 μέλη από τη ΜΜΑΔ
και την εθνική μονάδα FRONTEX, μετέβη στην περιοχή και
έδωσε τη δική της μάχη κατά της παράτυπης μετανάστευ-
σης. 

Στο τεύχος αυτό θα βρείτε επίσης το Β’ μέρος του άρθρου
για την ιστορική αναδρομή και τον συμβολικό χαρακτήρα
της στολής της Αστυνομίας Κύπρου, καθώς επίσης και υπη-
ρεσιακά νέα, και νέα για την κοινωνική δράση και προσφορά
της Αστυνομίας.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Αστυνομία Κύπρου, αντιμε-
τώπισε ξανά και διαχειρίστηκε και άλλες πολύ σοβαρές και
δύσκολες υποθέσεις, όπως αναφέρονται στις αστυνομικές
επιτυχίες.

Ευχόμαστε να βρείτε το νέο τεύχος του Περιοδικού μας
ιδιαίτερα ενδιαφέρον και ανανεώνουμε το ραντεβού μας
κατά τον ερχόμενο Χειμώνα. 

Τα «Αστυνομικά Χρονικά»

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Ανώτερος Υπαστυνόμος
Χρίστος Ανδρέου

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ
Λοχίας 3269 Ελένη Κωνσταντίνου
Αστυφύλακας 1518 Σωτηρούλα Δημητρίου

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων Αστυνομίας
Φωτογραφικό Τμήμα Υπηρεσίας Εγκληματολογικών
Ερευνών

ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Αρχηγείο Αστυνομίας
Αντιστράτηγου Ευάγγελου Φλωράκη
1478 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Τηλ.: 22808575 / Τηλεομ.: 22808597
Εmail: pressoffice@police.gov.cy
Ιστοσελίδα: www.police.gov.cy

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - EKΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ
Τυπογραφείο Κυπριακής Δημοκρατίας

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΕΞΩΦΥΛΛΟΥ 
Α/Αστ. 2528 Ματθαίος Σιαμπτάνης,
Αστ. 4233 Νίκη Κωνσταντίνου
Τα κείμενα των συντακτών και συνεργατών απηχούν
δικές τους απόψεις.

Αστυνομικά Χρονικά 1

ΜΗΝΥΜΑ ΕΚΔΟΤΗ



Αρχηγείο Αστυνομίας ....................................................................................................... 22 808080

Αστυνομική Διεύθυνση Λευκωσίας .................................................................. 22 802020

Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού ........................................................................ 25 805050

Αστυνομική Διεύθυνση Λάρνακας ..................................................................... 24 804040

Αστυνομική Διεύθυνση Πάφου .............................................................................. 26 806060

Αστυνομική Διεύθυνση Αμμοχώστου ............................................................ 23 803030

Αστυνομική Διεύθυνση Μόρφου ........................................................................ 22 802525

Πυροσβεστική Υπηρεσία .............................................................................................. 22 802424

Γραμμή του Πολίτη .............................................................................................................. 1460

Γραμμή Άμεσης Ανταπόκρισης και Βοήθειας - Υ.ΚΑ.Ν. 22 607362 / 1498

Γραμμή για πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας
στην οικογένεια ....................................................................................................................... 1440

Ενιαίος ευρωπαϊκός αριθμός κλήσης
έκτακτης ανάγκης ................................................................................................................. 112 / 199

Ευρωπαϊκή γραμμή για εξαφανισμένα παιδιά ....................................... 116000

Τμήμα Τροχαίας ........................................................................................................................ 22 607550

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2 Αστυνομικά Χρονικά



Συνέντευξη

4 Συνέντευξη του νέου Αρχηγού Αστυνομίας Κύπρου
κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου

10 Νέος Υπαρχηγός Αστυνομίας Κύπρου κ. Χρήστος Μαυρής 

Κορωνοϊός

12 Η συμβολή της Αστυνομίας Κύπρου στην εφαρμογή των
διαταγμάτων για τη μη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού
και την προστασία των πολιτών 

Άρθρο

14 Το έγκλημα στην εποχή του κορωνοϊού

Αφιέρωμα

16 Στολή Αστυνομίας Κύπρου: Ιστορική αναδρομή και συμβολικός
χαρακτήρας- Β’ μέρος

Τεχνολογική αναβάθμιση Αστυνομίας Κύπρου

18 Τα “Drones“ στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της σύγχρονης
αστυνόμευσης

20 Επιχειρησιακή ετοιμότητα Αστυνομίας Κύπρου

Έβρος: Η μάχη των μελών της Αστυνομίας Κύπρου για να
διασφαλίσουν τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης

Άρθρο

22 Όρια λιμένος και εμπορικές προεκτάσεις

Αστυνομικές επιτυχίες

24 Καίριο κτύπημα κατά των εμπόρων των ναρκωτικών από την
Υ.Κα.Ν. Με μεγάλη επιτυχία εξιχνιάσθηκαν και άλλες σοβαρές
υποθέσεις

26 Κοινωνική και ανθρωπιστική προσφορά Αστυνομίας

28 Υπηρεσιακά νέα

31 Υπηρεσιακά πένθη

32 Ευχαριστήριες επιστολές

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

14

20

4

10

24

26

3Αστυνομικά Χρονικά

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Στις 30 Ιουνίου, 2020 ο
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας κ. Νίκος Αναστασιά-
δης προέβη στον διο-
ρισμό του νέου Αρχηγού
Αστυνομίας, κ. Στέλιου
Παπαθεοδώρου.

Μιλώντας κατά την τελετή
διαβεβαίωσης που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Προ-
εδρικό Μέγαρο, ο
Πρόεδρος της Δημοκρα-
τίας ανέφερε μεταξύ

άλλων πως, καθοριστικής σημασίας για τη λήψη της από-
φασης διορισμού του νέου Αρχηγού, υπήρξε η άρτια κα-
τάρτιση, η τριβή, η γνώση και η εμπειρία που αποκόμισε
στην επί σειρά ετών παρουσία του σε διάφορα τμήματα
της Αστυνομίας, καθώς επίσης το ήθος, η συνέπεια και ο
επαγγελματισμός που τον χαρακτηρίζει.

Από την πλευρά του, ο νέος Αρχηγός Αστυνομίας κ. Στέλιος
Παπαθεοδώρου, αφού ευχαρίστησε θερμά τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας για την εμπιστοσύνη που έδειξε στο πρό-
σωπο του, είπε πως με βαθύ το αίσθημα ευθύνης, σε συ-
νεργασία με τον νέο Υπαρχηγό Αστυνομίας κ. Χρήστο
Μαυρή, που διορίστηκε την ίδια ημέρα, την υπόλοιπη ηγε-
σία και όλο το αστυνομικό σώμα, θα εργαστεί έτσι ώστε να
εκπληρώσει την αποστολή του, όπως αυτή πηγάζει από το
Σύνταγμα και τις σχετικές νομοθεσίες, με απώτερο στόχο
τη διατήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Ακολουθεί η πρώτη συνέντευξη του κ. Παπαθεοδώρου
στα «Αστυνομικά Χρονικά», στην οποία μεταξύ άλλων ανα-
φέρεται στα κίνητρα που θα δώσει στα μέλη της Αστυνο-
μίας, στο όραμα και τους στόχους που έχει θέσει.

Κύριε Αρχηγέ, έχετε αναλάβει το τιμόνι της Αστυνομίας
Κύπρου σε μια δύσκολη ομολογουμένως εποχή, όπου
η εγκληματικότητα αυξάνεται και διαφοροποιείται σε
νέες μορφές εγκλήματος. Πώς σκοπεύετε να αντιμετω-
πίσετε τις προκλήσεις που τίθενται ενώπιον σας; 

Είναι γεγονός ότι ο τόπος μας βιώνει μια πρωτόγνωρη
δοκιμασία, η οποία σε συνδυασμό με τις κοινωνικοοικονο-
μικές αλλαγές και την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτη-
ρίζει τη σημερινή κυπριακή κοινωνία, αλλά και την ανά-

πτυξη νέων μορφών εγκλήματος, έχουν δημιουργήσει αυ-
ξημένες απαιτήσεις και προσδοκίες από την Αστυνομία.
Είναι εμφανείς οι αλλαγές που επήλθαν στην εξέλιξη και
διαφοροποίηση της σύγχρονης εγκληματικότητας. Η πα-
ράτυπη μετανάστευση, η εμπορία ναρκωτικών, το οργα-
νωμένο έγκλημα, η διαφθορά, τα εγκλήματα που διαπράτ-
τονται με τη χρήση του διαδικτύου και η απειλή της τρο-
μοκρατίας αποτελούν κύριες μορφές της εγκληματικότη-
τας όπως έχουν εξελιχθεί, και που οδηγούν στην αναγκαιό-
τητα άμεσης αντιμετώπισής τους. Εξίσου άμεσης αντιμε-
τώπισης χρήζει και το τροχαίο πρόβλημα. 

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες μας διακρίνονται σε
δύο άξονες: στα εξωτερικά και τα εσωτερικά ζητή-
ματα. Προμετωπίδα των δυο αυτών αξόνων είναι ο
πολίτης και ο αστυνομικός.

Ποιες οι προτεραιότητες, το όραμα και οι στόχοι σας;

Οι στόχοι και οι προτεραιότητες μας διακρίνονται σε δύο
άξονες, στα εξωτερικά ζητήματα και τα εσωτερικά, που
αφορούν στη λειτουργία της ίδιας της Αστυνομίας.

Προμετωπίδα των δυο αυτών αξόνων είναι ο πολίτης και
ο αστυνομικός. Σε σχέση με τα εξωτερικά ζητήματα που
έχουν να κάνουν με την επιχειρησιακή μας δράση, η στό-
χευση μας στηρίζεται στους πέντε πυλώνες του στρατηγι-
κού σχεδιασμού και συγκεκριμένα στην καταπολέμηση
της τρομοκρατίας και της ριζοσπαστικοποίησης, στην αν-
τιμετώπιση του οργανωμένου και του σοβαρού εγκλήμα-
τος, στη βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας και στα
θέματα της παράτυπης μετανάστευσης. 

Αναφορικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
παρά το γεγονός ότι η Κύπρος θεωρείται χώρα μεσαίου
κινδύνου εντούτοις, έχουμε εφαρμόσει και θα συνεχίσουμε
να υιοθετούμε μέτρα πρόληψης σε διάφορα σημεία νευ-
ραλγικής σημασίας όπως λιμάνια, αεροδρόμια, σημεία διέ-
λευσης και θα εντατικοποιήσουμε τους ελέγχους για την
επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων της Δημοκρατίας
τόσο με πλωτά όσο και με εναέρια μέσα. Παράλληλα, θα
συνεχίσουμε τη συνεργασία με άλλες υπηρεσίες τόσο στo
εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό
και διεθνές επίπεδο, καθώς και με άλλους οργανισμούς
όπως η Interpol και η Europol, στους τομείς της ανταλλα-
γής πληροφοριών και της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτι-

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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κών. Θα προχωρήσουμε επίσης σε περαιτέρω εκπαίδευση
των μελών μας για ενίσχυση της ετοιμότητάς τους. 

Η ενίσχυση του προσωπικού θα συμβάλει στην απο-
τελεσματικότερη αστυνόμευση καθώς επίσης στην
πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος.

Παράλληλα, σε ό,τι αφορά στην αντιμετώπιση του οργα-
νωμένου εγκλήματος όπως αυτό έχει εξελιχθεί τα τελευ-
ταία χρόνια στην Κύπρο, έχει διαφανεί ότι είναι συνδε-
δεμένο με τη διακίνηση και εμπορία ναρκωτικών. Στο πλαί-
σιο αυτό οι διάφορες εγκληματικές ομάδες αναπτύσσουν
και άλλες παρεμφερείς εγκληματικές δραστηριότητες,
όπως εκβιασμούς και απειλές, σε μια προσπάθεια να επι-
τύχουν τους στόχους τους. Η επιδίωξη και ο στόχος μας θα
είναι να επιφέρουμε όσο το δυνατό περισσότερα πλήγ-
ματα στις δραστηριότητες αυτές. 

Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση του σοβαρού εγκλήματος
αποτελεί άλλον ένα πολύ σημαντικό πυλώνα γιατί αφορά,
άμεσα, στον κάθε πολίτη, ο οποίος δυνατό να καταστεί
θύμα τέτοιων εγκληματικών ενεργειών. Η διακίνηση ναρ-
κωτικών, τα εγκλήματα κατά της ζωής, τα αδικήματα ενδο-
οικογενειακής βίας, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών,
παιδικής πορνογραφίας, αδικήματα κατά περιουσίας επι-
φέρουν πολύ σοβαρές επιπτώσεις στα θύματα και κατ΄
επέκταση στην κοινωνία. Για τον σκοπό αυτό θα επικεν-
τρωθούμε στην πρόληψη των αδικημάτων αυτών γιατί όλη
η ουσία εναπόκειται στην αποτροπή διάπραξής τους. Το
στοίχημα δεν είναι μόνο η εξιχνίαση αυτή καθ΄ αυτή, που
σαφώς για τις διωκτικές αρχές αποτελεί την κύρια απο-
στολή τους, αλλά το σημαντικότερο είναι η δυνατότητα
αποτροπής τέτοιων εγκλημάτων. 

Συνεπώς, επαναξιολογούμε τους τομείς των περιπολιών
και της αστυνόμευσης,  ενισχύοντας την παρουσία μας εκεί
και όπου κρίνεται αναγκαίο, ενώ παράλληλα θα συνεχί-
σουμε και τις εκπαιδεύσεις προς τα μέλη μας για να είναι
σε θέση να ανταποκριθούν σε κάθε περιστατικό άμεσα και
αποτελεσματικά. 

Βεβαίως, στον τομέα της πρόληψης καθοριστικό ρόλο έχει
να διαδραματίσει και ο ίδιος ο πολίτης και για τον λόγο
αυτό θα ενισχυθούν οι εκστρατείες ενημέρωσης και
διαφώτισης του κοινού για τη λήψη μέτρων αυτοπροστα-
σίας.

Δυσάρεστη, ωστόσο, πραγματικότητα αποτελούν οι
οδικές συγκρούσεις, κυρίως οι θανατηφόρες και με
σοβαρούς τραυματισμούς. Οι τροχαίες συγκρούσεις είναι
ένα μείζον κοινωνικό φαινόμενο στο οποίο ως Αστυνομία
θα συνδράμουμε, μαζί με το Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας,

το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και το
Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων στην
αντιμετώπισή του. Από πλευράς μας θα συνεχίσουμε και
θα εντατικοποιήσουμε τις εκστρατείες που διοργανώ-
νουμε εστιάζοντας στην πρόληψη των παραβάσεων των
σχετικών νομοθεσιών.

Στόχος μας η επίδειξη μηδενικής ανοχής σε σχέση με τις
παραβάσεις που αποτελούν τις κύριες αιτίες πρόκλησης
των θανατηφόρων συγκρούσεων και των δυστυχημάτων
με σοβαρούς τραυματισμούς.

Στο πλαίσιο των πιο πάνω δράσεων έχει αυξηθεί η παρου-
σία των περιπολικών στους δρόμους με έμφαση στα
μελανά σημεία όπου συμβαίνουν τα περισσότερα δυστυ-
χήματα.

Απαιτείται, βέβαια, προσπάθεια από πλευράς των πολιτών
για συμμόρφωση με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και
ανάπτυξη οδικής συνείδησης. Είναι λυπηρό να χάνονται
ανθρώπινες ζωές και κυρίως νεαρά άτομα από μια απρο-
σεξία ή από απερισκεψία και επιπολαιότητα. 

Πέραν των αναφερόμενων πυλώνων ιδιαίτερα σημαντικός
είναι και ο τομέας της παράτυπης μετανάστευσης. Το
φαινόμενο της παράτυπης μετανάστευσης θεωρείται ως
ένα από τα πιο σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας εξαιτίας και της
γεωγραφικής θέσης της Κύπρου αφού δεν περιορίζεται
μόνο στη διακίνηση προσώπων αλλά είναι συνυφασμένη
με το διασυνοριακό οργανωμένο έγκλημα, μεταξύ άλλων,
την εμπορία προσώπων, την παράνομη διακίνηση μετανα-
στών και την τρομοκρατία.

Η ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων όπως η πάταξη του
φαινομένου των εικονικών γάμων, η επίσπευση των διαδι-
κασιών απέλασης και επαναπατρισμού προσώπων που
απορρίπτεται το αίτημά τους για εξασφάλιση άδειας
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παραμονής στη Δημοκρατία θα συνδράμουν στη συλλο-
γική αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει
σήμερα η Αστυνομία Κύπρου και πως σκοπεύετε να τα
αντιμετωπίσετε;

Ένα από τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα
η Αστυνομία είναι η υποστελέχωση της, αφού υπάρχουν πε-
ρίπου 765 κενές οργανικές θέσεις σε όλες τις βαθμίδες, τόσο
στην Αστυνομία όσο και στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. 

Πρώτιστο μέλημα μας ήταν η επίσπευση της πρόσληψης,
στις 3 Αυγούστου, των 100 νέων αστυνομικών, σύμφωνα
με την εν εξελίξει διαδικασία του 2019. Ενώ αμέσως μετά
θα προχωρήσουμε με τη διαδικασία πλήρωσης άλλων 350
κενών, αποπαγοποιημένων, θέσεων στην Αστυνομία και
την Πυροσβεστική. 

Η ενίσχυση με προσωπικό θα συμβάλει στην αποτελεσμα-
τικότερη αστυνόμευση καθώς επίσης στην πρόληψη και
καταστολή του εγκλήματος.

Αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την Ηγεσία είναι πως θα
οδηγήσουμε την Αστυνομία στο επίπεδο που οι πολίτες
αναμένουν. Οι προκλήσεις είναι πολλές και η ανάγκη για
να ανταποκρινόμαστε επάξια μεγάλη. Επομένως, η προ-
σπάθειά μας θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της επιχειρη-
σιακής ικανότητας του Σώματος, γεγονός που ομολογου-
μένως χρειάζεται ενδυνάμωση.

Πέραν των πιο πάνω, για να μπορεί η Αστυνομία να αντα-
ποκρίνεται στην αποστολή της για πρόληψη και κατα-
στολή του εγκλήματος θα πρέπει να διαθέτει σύγχρονα
τεχνολογικά μέσα και εξοπλισμούς. Για τον λόγο αυτό η
τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων που χρησιμο-
ποιεί σήμερα η Αστυνομία, αποτελεί βασική στρατηγική
δράση για να καταστήσουμε το Σώμα πιο ευέλικτο και
αποτελεσματικό. Το όραμα μας για τεχνολογικό εκσυγχρο-
νισμό παραμένει συνεχές με στόχο την αξιοποίηση των
τεχνολογικά προηγμένων συστημάτων που εφαρμόζονται
σε αστυνομίες άλλων χωρών. Το έγκλημα εξελίσσεται με

βάση την τεχνολογία, και επομένως η συμβολή της τεχνο-
λογίας στην πάταξη και καταπολέμηση του εγκλήματος
είναι αναγκαία. 

Η τεχνολογική αναβάθμιση των συστημάτων της
Αστυνομίας, αποτελεί βασική στρατηγική δράση για
να καταστεί το Σώμα πιο ευέλικτο και αποτελεσμα-
τικό.

Ποια κίνητρα θα δώσετε στα μέλη της Αστυνομίας
ώστε να εκτελούν τα καθήκοντά τους καλύτερα και
αποτελεσματικότερα; Θεωρείται ότι το προσωπικό της
Αστυνομίας χρειάζεται στήριξη και εξύψωση του
ηθικού;

Η συμβολή του προσωπικού της Αστυνομίας στην εκπλή-
ρωση της αποστολής της είναι καταλυτικής σημασίας. Για
τον σκοπό αυτό η παρούσα Ηγεσία δίνει ιδιαίτερη έμφαση
τόσο στην ευημερία των Αστυνομικών όσο και στην εξύ-
ψωση του ηθικού τους. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση και από κοινού με την
Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως προωθούμε,
αρχικά, την αποπαγοποίηση των θέσεων προαγωγής σε
όλες τις βαθμίδες της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, γεγονός που θα βοηθήσει στην ενίσχυση της
επιχειρησιακής ικανότητας του Σώματος. 

Παράλληλα, έχει ετοιμαστεί μελέτη σχετικά με την υιοθέ-
τηση του θεσμού του Υπαξιωματικού στην Αστυνομία.
Σκοπός της πρότασης αυτής είναι η παροχή κινήτρων, με
αξιοκρατικό τρόπο, προς τα μέλη μας έτσι ώστε βραχυ-
πρόθεσμα να αποδώσει ευνοϊκά αποτελέσματα, συμβάλ-
λοντας στην αύξηση της παραγωγικότητας, εξασφαλί-
ζοντας παράλληλα τη συνοχή στην Αστυνομία. Όπως είναι
διεθνώς αποδεκτό, η παρακίνηση των εργαζομένων σε
κάθε οργανισμό, αποτελεί έναν από τα πλέον βασικά ζη-
τήματα της διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού, αφού είναι
στενά συνδεδεμένη με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Ως
Αρχηγός και Ηγεσία, θέλουμε τα μέλη μας να δίνουν τον
καλύτερο εαυτό τους και η Ηγεσία θα είναι συμπαραστά-
της και αρωγός στο έργο τους.

Στο ίδιο το πλαίσιο εδράζεται και η βελτίωση των εργασια-
κών συνθηκών για  τα μέλη μας. Θα συνεχιστούν και θα εν-
τατικοποιηθούν οι προσπάθειες για ανέγερση των Αστυνο-
μικών Σταθμών Στρουμπιού και Κουκλιών, καθώς επίσης
και η ανακαίνιση και επέκταση του Αστυνομικού Σταθμού
Περιστερώνας. Αυτή την περίοδο  βρισκόμαστε στο τελικό
στάδιο παραλαβής των κτηρίων των πρώην ΣΠΕ Κλήρου,
Ξυλοφάγου και Δερύνειας, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν
ως Αστυνομικοί Σταθμοί αφού τα υφιστάμενα κτήρια σε
αυτούς τους δήμους και κοινότητες, βρίσκονται σε άθλια
κατάσταση. Σημειώνουμε ότι έχουν, ήδη, παραληφθεί και
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τα κτίρια των Αστυνομικών Διευθύνσεων Αμμοχώστου και
Μόρφου, γεγονός που αντανακλά στη βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας των μελών μας. 

Η προώθηση των πιο πάνω μέτρων θα καταστήσει την
Αστυνομία πιο αποτελεσματική και έτοιμη να ανταποκρι-
θεί, κυρίως, στα επιχειρησιακά της καθήκοντα αποσκο-
πώντας στην ενίσχυση των ενεργειών μας για την πρόληψη
και καταστολή του εγκλήματος. Η ευημερία των αστυνο-
μικών επηρεάζει αναμφίβολα και την αποδοτικότητα και
παραγωγικότητας τους.

Πέραν των πιο πάνω προωθούνται σωρεία δράσεων που
θα συμβάλουν στην εξύψωση του ηθικού των μελών της
Αστυνομίας, οι οποίες θα ανακοινωθούν στη συνέχεια. 

Η Ηγεσία θα βρίσκεται δίπλα στους αστυνομικούς
για να τους στηρίξει και να τους ακούσει. Την ίδια
ώρα όμως θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι, φαινόμενα
διαφθοράς, σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνουν απο-
δεκτά.

Στο σημείο αυτό επιθυμώ να καταστήσω σαφές προς όλα
τα μέλη της Αστυνομίας ότι η Ηγεσία θα βρίσκεται δίπλα
τους, να τους στηρίξει και να τους ακούσει έτσι ώστε μαζί
να πετύχουμε ότι καλύτερο γίνεται για την κοινωνία μας.
Την ίδια ώρα όμως θέλω να είμαι ξεκάθαρος ότι φαινόμενα
διαφθοράς, σε καμία περίπτωση, δεν θα γίνουν αποδεκτά.  

Η Αστυνομία βρίσκεται κάτω από κριτική, λόγω και
μιας σειράς γεγονότων, που σε ορισμένες περιπτώσεις
δοκιμάζουν την εμπιστοσύνη των πολιτών. Πώς σκο-
πεύετε να αυξήσετε τα επίπεδα αποδοχής και εμπιστο-
σύνης του κοινού και να αποκαταστήσετε το κύρος της
Αστυνομίας; 

Η έλλειψη εμπιστοσύνης του κοινού προς την Αστυνομία,
αλλά και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα δεν αποτελεί φαι-
νόμενο που παρατηρείται μόνο στην Κύπρο. Πρόκειται για
για γενικότερη κριτική στάση προς τους θεσμούς η οποία
διαμορφώνεται σε μια προσπάθεια να αντισταθεί  προς
την επικρατούσα. Αυτό βέβαια είναι πιο έντονο στις περι-
πτώσεις των σωμάτων ασφαλείας αφού η δράση τους επη-
ρεάζει, άμεσα ή έμμεσα, την καθημερινότητα των πολιτών. 

Η Αστυνομία δεν ενεργεί χωρίς σύνδεση με την κοινωνία.
Είναι ευρέως αποδεκτό  ότι η εμπιστοσύνη του κόσμου
προς την Αστυνομία είναι μείζονος σημασίας για την
επιτέλεση του έργου της. 

Για τον σκοπό αυτό είναι χρέος μας, απέναντι στην κοινω-
νία και στην πολιτεία, και στο πλαίσιο της διατήρησης συν-
θηκών γαλήνης και ασφάλειας να ενεργούμε κατά τρόπο
που να εμπνέει το κοινό και να κερδίζουμε συνεχώς την

εμπιστοσύνη του. Η σχέση Αστυνομίας – πολίτη πρέπει να
είναι συγκοινωνούντα δοχεία. 

Η επίτευξη του μοντέλου αυτού είναι αποτέλεσμα πολλών
παραγόντων αρχίζοντας τόσο από τα εσωτερικά της Αστυ-
νομίας, όπως έχουμε αναφέρει πιο πριν και θα συνεχί-
σουμε με δράσεις που θα συμβάλουν στην πρόληψη του
εγκλήματος, στην άμεση διερεύνηση των υποθέσεων είτε
που θα καταγγελθούν στην Αστυνομία είτε αυτεπάγγελτα
και στην ενίσχυση της αστυνόμευσης, ώστε ο πολίτης να
νιώσει την Αστυνομία κοντά του.

Ποιες άλλες καινοτομίες βρίσκονται στα σχέδια σας για
να προωθηθούν άμεσα κύριε Αρχηγέ;

Πέραν των όσων έχουμε αναφέρει έχουμε θέσει ως στό-
χους σωρεία άλλων δράσεων. Αναφέρω μεταξύ άλλων, τη
δημιουργία Υποδιεύθυνσης Χειρισμού Ευάλωτων Ομάδων
και για τον σκοπό αυτό,  θα έρθουν στην Κύπρο Άγγλοι εμ-
πειρογνώμονες για να συνδράμουν στη δημιουργία της
Υποδιεύθυνσης. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εν
λόγω Υποδιεύθυνσης θα είναι τα ελλείποντα πρόσωπα, οι
ανήλικοι, τα θύματα εμπορίας προσώπων, τα θύματα εν-
δοοικογενειακής βίας. Πέραν αυτού και το Γραφείο Κατα-
πολέμησης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και το Δικανικό
Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Δεδομένων θα μετεξελιχθούν
σε Υποδιεύθυνση Ψηφιακού Εγκλήματος. Το εύρος και η
έκταση των καθηκόντων του εν λόγω Γραφείου και οι έρευ-
νες που καλείται να διεξάγει για το συνεχώς μεταβαλλό-
μενο διαδικτυακό έγκλημα, επιβάλλουν τη μετεξελιξη και
τον εκσυγχρονισμό του έτσι ώστε να είναι σε θέση να αν-
ταποκρίνεται αποτελεσματικά στα νέα δεδομένα. 

Στο πλαίσιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών
στον πολίτη σε σχέση με τα θέματα της ορθής και άμεσης
ενημέρωσης αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες
της τεχνολογίας θα προχωρήσουμε με την μετεξέλιξη
του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνο-
μίας σε Υποδιεύθυνση Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων
και Κοινωνικής Ευθύνης. Παράλληλα, η Αστυνομία θα ανα-
πτύξει περαιτέρω την κοινωνική της ευθύνη διευρύνοντας
τον ρόλο που έχει να διαδραματίσει στην κοινωνία.

Επιδιώκοντας, παράλληλα, να ενισχύσουμε περαιτέρω τις
δυνατότητες της Αστυνομίας, έχει οριστεί επιτροπή, η
οποία θα μελετήσει την τροποποίηση του περί Αστυνομίας
Νόμου και των σχετικών Κανονισμών.

Τέλος, θα προχωρήσουμε με τη θεσμοθέτηση αποτελε-
σματικών, ευέλικτων, διαφανών και γρήγορων διαδικασιών
για να καταστεί η Αστυνομία ένας σύγχρονος οργανισμός
ικανός να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της κοινωνίας μας.
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Βιογραφικό σημείωμα
Αρχηγού Αστυνομίας

κ. Στέλιου Παπαθεοδώρου

Ο Στέλιος Παπαθεοδώρου γεννήθηκε το 1971 και μεγά-
λωσε σε μία πολυμελή οικογένεια ιερωμένου. Κατάγεται
από τα κατεχόμενα χωριά, Κυρά και Μάσσαρι της επαρ-
χίας Μόρφου, ενώ τα παιδικά του χρόνια τα πέρασε σε
ένα χωριό κοντά στη Λευκωσία, το Μένοικο. Από την
πρόσληψή του στην Αστυνομία το 1990, υπηρέτησε σε
διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων,
στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων, στην Εισαγγελία
Λευκωσίας, στην Αστυνομική Ακαδημία, στο Γραφείο
του Αρχηγού Αστυνομίας, στην Αστυνομική Διεύθυνση
Αμμοχώστου, καθώς και στο Τμήμα Διοίκησης και
Ανθρώπινου Δυναμικού. Διετέλεσε, επίσης, Διευθυντής
της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς
Αστυνομικής Συνεργασίας. Από το 2016 μέχρι το 2018
κατείχε τη θέση του Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης, ενώ
από τον Μάρτιο του 2018 ασκούσε καθήκοντα Βοηθού
Αρχηγού Επιχειρήσεων, μέχρι και τον Μάϊο του 2019
οπόταν και διορίστηκε στη θέση του Υπαρχηγού της
Αστυνομίας. Στις 30 Ιουνίου, 2020 διορίστηκε Αρχηγός
Αστυνομίας.

Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής του Αριστοτέλειου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει επιτύχει στις Εξετά-
σεις του Νομικού Συμβουλίου Κύπρου. Κατέχει επίσης
Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου και είναι απόφοιτος της Ακαδημίας του FBI.
Επιπλέον, έχει παρακολουθήσει αρκετές εκπαιδεύσεις
στην Κύπρο και στο εξωτερικό που αφορούν θέματα
ανάπτυξης ηγετικών ικανοτήτων, ασφάλειας, ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, διαφθοράς, τρομοκρατίας, οργάνω-
σης κ.ά. Εκπροσώπησε την Κυπριακή Αστυνομία σε
αρκετά συνέδρια και σεμινάρια, τόσο στην Κύπρο όσο
και στο εξωτερικό.

Κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κυπριακή Δημοκρατία,
είχε τον γενικό συντονιστικό ρόλο για την προετοιμασία
και την υλοποίηση των δράσεων και δραστηριοτήτων
της Αστυνομίας. Ανέπτυξε ποικίλες πρωτοβουλίες και
δραστηριότητες με απώτερο στόχο την επιτυχή υλοποί-
ηση των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Αστυ-
νομία Κύπρου.

Είχε επίσης τον συντονισμό όσον αφορά στην ετοιμασία
μελετών για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην
Αστυνομία Κύπρου - αντιλήψεις ανδρών και γυναικών
αστυνομικών, για το όριο αφυπηρέτησης στην Αστυνο-
μία, για την τροποποίηση Νόμων και Κανονισμών για
την Αστυνομία και εισηγήσεων για αναθεώρηση του
Ποινικού Κώδικα.

Καταλυτικός ήταν επίσης ο ρόλος και η συμβολή του
στις προσπάθειες που καταβάλλονται για αναδιοργά-
νωση της Αστυνομίας Κύπρου.

Όραμα του η δημιουργία ενός Οργανισμού που θα εμ-
πνέει ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον κάθε πολίτη της
Κυπριακής Δημοκρατίας, προασπίζοντας τα ανθρώπινα
δικαιώματα και την αξιοπρεπή αντιμετώπιση του καθε-
νός ξεχωριστά.

Με σκληρή και συλλογική δουλειά, σε συνεργασία με
όλα τα μέλη της Αστυνομίας, και αξιοποιώντας τις δυνα-
τότητες που παρέχει η εκπαίδευση/επιμόρφωση, καθώς
και η τεχνολογία οραματίζεται μία Αστυνομία σύγχρονη,
αποτελεσματική με ανθρωποκεντρικό προσανατολι-
σμό.

Προς τον σκοπό αυτό αναμένει από το κάθε μέλος όπως
αναλώσει το σύνολο των δυνάμεων του εργαζόμενος με
τον ίδιο ζήλο έτσι ώστε να υλοποιηθεί η αποστολή της
Αστυνομίας απέναντι στην Πολιτεία, στην κοινωνία και
στους πολίτες.

Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά.

Τελετή παράδοσης – παραλαβής της νέας
Ηγεσίας της Αστυνομίας

Η τελετή παράδοσης – παραλαβής της νέας Ηγεσίας της
Αστυνομίας Κύπρου από τον νέο Αρχηγό κ. Στέλιο Παπα-
θεοδώρου και τον Υπαρχηγό κ. Χρήστο Μαυρή, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 30 Ιουνίου, 2020 στο Αρχηγείο Αστυνο-
μίας. 

Στην τελετή παρέστησαν, μεταξύ άλλων, η Υπουργός
Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κα Έμιλυ Γιολίτη, ο Γενι-
κός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας κ. Γιώργος Σαββίδης, ο
Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας κ. Σάββας Αγγελίδης, ο απερ-
χόμενος Αρχηγός της Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης
και άλλα μέλη της Ηγεσίας της Αστυνομίας.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Κατά τον χαιρετισμό του, ο κ. Παπαθεοδώρου έδωσε την
υπόσχεση ότι «με ειλικρίνεια και ανιδιοτέλεια» θα αφιερώ-
σει όλες τις δυνάμεις του, ώστε να ανταποκριθεί στις υψη-
λές απαιτήσεις του αξιώματος, ενώ κάλεσε ταυτόχρονα
όλα τα μέλη της Αστυνομίας, όπως συνεχίσουν με τον ίδιο
ζήλο να προσφέρουν στην Υπηρεσία, ώστε να μπορέσουν
από κοινού να δημιουργήσουν μια σύγχρονη Αστυνομία,
που συνεχώς θα αναβαθμίζεται και θα βελτιώνεται, για να
ανταποκρίνεται στις προσδοκίες και ανάγκες των πολιτών.

Από πλευράς της  η Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας
Τάξεως, αφού συνεχάρη τον κ. Παπαθεοδώρου και τον κ.
Μιχαηλίδη τόνισε μεταξύ άλλων, τη σημασία της μεταξύ
τους συνεργασίας και κάλεσε τον νέο Αρχηγό και Υπαρ-
χηγό της Δύναμης, όπως παραμείνουν κοντά στον πολίτη
με όρους σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και
προάσπισης των ελευθεριών και να εργαστούν δίδοντας
το άπαν των δυνάμεών τους, επικεντρωνόμενοι τόσο στην
πρόληψη όσο και στην καταπολέμηση όλων των μορφών
του εγκλήματος, συνδράμοντας στο έργο της Δικαιοσύνης
και διαφυλάττοντας, σε όλες τις εκφάνσεις της, την ασφά-
λεια της κοινωνίας και την καθημερινότητα των πολιτών.

Ο απερχόμενος Αρχηγός Αστυνομίας αποχαιρέ-
τησε σε κλίμα έντονης συναισθηματικής φόρτι-
σης το Αστυνομικό Σώμα

Κατά την τελετή παράδοσης – παραλαβής της νέας Ηγε-
σίας της Αστυνομίας Κύπρου, ο απερχόμενος Αρχηγός
Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης αποχαιρέτησε σε κλίμα
έντονης συναισθηματικής φόρτισης το Αστυνομικό Σώμα,
αναφερόμενος παράλληλα στην άψογη και εποικοδομη-
τική συνεργασία που είχε με τη νέα Ηγεσία και όλα τα μέλη
της Αστυνομίας. Μεταξύ άλλων είπε, «Αποχαιρετώ την
Αστυνομία και τους ανθρώπους της, όλους εσάς, την Ηγε-
σία, τους Διευθυντές και τα υπόλοιπα μέλη, ευχαριστώντας
σας θερμά που με αποδεχθήκατε και με σεβαστήκατε ως
συνεργάτη και προϊστάμενό σας. Είχα την ευθύνη να
βιώνω μαζί σας, την ώρα του καθήκοντος, όλες τις παλιές,
αλλά και νέες πρωτόγνωρες προκλήσεις και μορφές εγκλή-
ματος που αντιμετωπίζει ο σύγχρονος Αστυνομικός. Ήταν
μεγάλη τιμή για μένα που εργάστηκα και συνεργάστηκα
μαζί σας» και πρόσθεσε «η Αστυνομία αποτελείται από
επαγγελματίες μέλη, άνδρες και γυναίκες, που στη συντρι-
πτική τους πλειοψηφία, ασκούν με επάρκεια τα καθήκοντά
τους και τιμούν τον όρκο που έχουν δώσει στην Πολιτεία»,
για να σημειώσει πως «είναι εφοδιασμένοι με γνώσεις και
δεξιότητες και έχουν εξειδίκευση στον χειρισμό παλαιών
και νέων μορφών εγκλήματος που απειλούν τη χώρα μας,
ενώ είναι ταυτόχρονα αφοσιωμένοι να υπηρετούν την κοι-
νωνία και να προστατεύουν τον πολίτη και τα δικαιώματά
του». 

Πρόσθεσε ακόμα ότι στις τέσσερις και πλέον δεκαετίες της
σταδιοδρομίας του, αισθάνεται ευτυχής και περήφανος,
γιατί υπηρέτησε ένα τιμημένο Σώμα, την Αστυνομία, που
εξελίσσεται και βελτιώνεται συνεχώς, ως ένας ζωντανός
Οργανισμός, ο οποίος πέτυχε σταδιακά, μέσα από το αδιά-
λειπτο συλλογικό έργο, την αναγνώριση και την καταξίωση
που του αξίζει στην κοινωνία.

Επίσης, συνεχάρη τη νέα Ηγεσία καλώντας όλους όπως
σταθούν δίπλα της, συμπαραστάτες στο δύσκολο και πο-
λυσχιδές έργο της, με τις προκλήσεις που αναφύονται
συχνά και καθημερινά.

Τέλος, κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν κοντά στην
Αστυνομία, αφού όπως επισημαίνει η εμπιστοσύνη και η
συνεργασία όλων, αποτελεί μέγιστο παράγοντα εκπλήρω-
σης της αποστολής της.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ
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Την επίσημη διαβεβαίωση
του, ενώπιον του Προέδ-
ρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη, για
πίστη στο Σύνταγμα και
σεβασμό στους Νόμους
της Κυπριακής Δημοκρα-
τίας, έδωσε επίσης στις 30
Ιουνίου, 2020 μαζί με τον
νέο Αρχηγό Αστυνομίας,
στο Προεδρικό Μέγαρο, ο
νέος Υπαρχηγός Αστυνο-
μίας κ. Χρήστος Μαυρής. 

Μιλώντας κατά την τελετή διαβεβαίωσης, ο Πρόεδρος της
Δημοκρατίας κάλεσε τόσο τον Αρχηγό, όσο και τον Υπαρ-
χηγό Αστυνομίας, να εργαστούν άοκνα για εμπέδωση του
αισθήματος ασφάλειας στους πολίτες, μέσα σε ένα ευνο-
μούμενο κράτος και να επιδείξουν αποφασιστικότητα και
μηδενική ανοχή, απέναντι στη διαφθορά και το έγκλημα. 

Ο κ. Μαυρής, μιλώντας στα «Αστυνομικά Χρονικά» σημεί-
ωσε ότι κύριο μέλημα του είναι μαζί με τον νέο Αρχηγό
Αστυνομίας, ανταποκρινόμενοι στα αυξημένα καθήκοντα
και τις απαιτήσεις της νέας εποχής, να εργαστούν σκληρά
και με αποφασιστικότητα για την πάταξη της εγκληματικό-
τητας, την τήρηση της δημόσιας τάξης, την ασφάλεια του
κοινωνικού συνόλου και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης
του κοινού προς την Αστυνομία.

Προτεραιότητες Υπαρχηγού Αστυνομίας 
κ. Χρήστου Μαυρή

Η Αστυνομία Κύπρου αποτελεί τον εντεταλμένο από την
Πολιτεία φορέα για τη διατήρηση του νόμου και της τάξης.
Αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι οι ραγδαίες κοινω-
νικοοικονομικές αλλαγές, η ανάπτυξη νέων μορφών
εγκλήματος και η πολυπολιτισμικότητα της σημερινής κοι-
νωνίας έχουν διαφοροποιήσει παντελώς το εργασιακό
περιβάλλον της Αστυνομίας Κύπρου. Σ’ αυτόν, ωστόσο, τον
καταιγισμό των ραγδαίων μεταβολών που συντελούνται
και στο νέο περιβάλλον που  διαμορφώνεται, η Κυπριακή
Αστυνομία δεν αποστασιοποιείται, δεν μένει παθητική
αλλά δίνει τη δική της δυναμική απάντηση με το συνεχή
εκσυγχρονισμό και την αξιοποίηση των νέων εξελίξεων της
τεχνολογίας, με την αναδιάρθρωση των δομών της, με την
έμφαση που δίνει στην εκπαίδευση, με την ανθρωπιστική
της προσέγγιση και με επίκεντρο των δράσεών μας τον
πολίτη. 

Όραμά μας η εξέλιξη της Αστυνομίας σε έναν Οργανισμό
που να παρέχει αποτελεσματική αστυνόμευση και ασφα-
λές περιβάλλον σε όλους τους πολίτες.

Οι Προτεραιότητες μας επικεντρώνονται σε 4 βασικούς
πυλώνες: την αντιμετώπιση του σοβαρού, οργανωμένου
και κοινού εγκλήματος, την καταπολέμηση της τρομοκρα-
τίας, τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την παράτυπη
μετανάστευση.

Νέος Υπαρχηγός Αστυνομίας Κύπρου κ. Χρήστος Μαυρής:
Όραμά μας η εξέλιξη της Αστυνομίας σε έναν Οργανισμό που να
παρέχει αποτελεσματική αστυνόμευση και ασφαλές περιβάλλον
σε όλους τους πολίτες
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Όσον αφορά τα μέλη μας, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά
του Οργανισμού μας, θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ανα-
βάθμιση και την ευημερία τους ως επίσης την καταξίωση
του κάθε Αστυνομικού, ως εργαζόμενου επαγγελματία που
έχει ταχθεί να υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες. 

Απώτερος μας στόχος, ο πολίτης να αισθάνεται ασφαλής
και η κοινωνία να μας εμπιστεύεται.

Προτού αναλάβει τα νέα του καθήκοντα, ο κ. Χρήστος
Μαυρής διετέλεσε Βοηθός Αρχηγός Αστυνομίας, ενώ υπη-
ρέτησε σε διάφορα Τμήματα και Υπηρεσίες της Αστυνο-
μίας και εργάστηκε άοκνα για δεκαετίες, με πλήρη και
συνειδητή αφοσίωση στην υπηρεσία, για την πρόληψη και
καταπολέμηση του εγκλήματος και της διαφθοράς.

O Χρήστος Μαυρής γεννήθηκε το 1959 στο κατεχό-
μενο χωριό Άσσια, της Επαρχίας Αμμοχώστου, όπου
και διέμενε με την οικογένεια του μέχρι την τουρκική
εισβολή του 1974. Μετά την εκπλήρωση της στρατιω-
τικής του θητείας σπούδασε Νομικά στο Δημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο  Θράκης.

Εντάχθηκε στην Αστυνομία Κύπρου το 1984. Ολοκλή-
ρωσε τη βασική εκπαίδευση Δόκιμων Αστυφυλάκων
στην Αστυνομική Σχολή, καταλαμβάνοντας τη θέση
του πρωτεύσαντος της σειράς του. 

Υπηρέτησε σε διάφορα Τμήματα, Διευθύνσεις, Κλά-
δους και Υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων, στον Κλάδο
Επιχειρήσεων του Αρχηγείου Αστυνομίας, στη θέση
του Δημόσιου Κατήγορου στη Λευκωσία, στο Γραφείο
του Αρχηγού Αστυνομίας, Υπεύθυνος Εισαγγελίας
Αρχηγείου, Υπεύθυνος Κλάδου Εισαγγελίας Επαρχίας
Λευκωσίας και ως Υπεύθυνος Πόλεως & Προαστίων
της Επαρχίας Λευκωσίας. Υπηρέτησε επίσης ως Βοη-
θός Αστυνομικός Διευθυντής Επαρχίας Λευκωσίας
καθώς και ως Υποδιευθυντής στην Αστυνομική Ακα-
δημία. Από το 2009 διετέλεσε Διευθυντής στο Τμήμα
Καταπολέμησης Εγκλήματος Αρχηγείου μέχρι τον
Μάρτιο του 2016 που προήχθηκε στο βαθμό του Βοη-
θού Αρχηγού. Επιπρόσθετα με τα καθήκοντα του, κατά
το 2007 και 2009, διορίστηκε ως Αναπληρωτής Διευ-
θυντής των Κεντρικών Φυλακών.

Aπό τον Μάρτιο του 2016 μέχρι το Δεκέμβριο του
2016 κατείχε τη θέση του Βοηθού Αρχηγού Εκπαίδευ-
σης και από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι το Μάρτιο
του 2018 κατείχε τη θέση του Βοηθού Αρχηγού Επιχει-

ρήσεων. Από τον Μάρτιο του 2018 κατείχε τη θέση του
Βοηθού Αρχηγού Διοίκησης μέχρι και την 1η Ιουλίου
2020, ημερομηνία κατά την οποία διορίστηκε από τον
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας ως Υπαρχηγός
της Αστυνομίας.

Έχει επιτύχει στις εξετάσεις του Νομικού Συμβουλίου
Κύπρου και κατέχει επίσης Πιστοποιητικό του Συμβου-
λίου Νομικών Σπουδών, Πιστοποιητικό Διαχείρισης
Κρίσεων και Πιστοποιητικό Στρατηγικής. Είναι παράλ-
ληλα κάτοχος πτυχίου της Σχολής Εθνικής Ασφάλειας
της Ελληνικής Αστυνομίας, απ’ όπου αποφοίτησε με
βαθμό «Άριστα».

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, έχει συμμετάσχει σε αρκε-
τές εκπαιδεύσεις ποικίλης θεματολογίας και έχει εκ-
προσωπήσει την Κυπριακή Αστυνομία σε αρκετά
σεμινάρια και συνέδρια, τόσο στην Κύπρο όσο και στο
εξωτερικό. 

Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Εγκληματικότητας
για τρεις συνεχείς θητείες, ενώ από το 2016 διορίστηκε
μέλος του Κέντρου Αντεγκληματικής Πολιτικής και
Πολιτικής Ασφάλειας.

Όραμα του η εξέλιξη της Αστυνομίας, σε ένα Οργανι-
σμό που να παρέχει αποτελεσματική αστυνόμευση,
ώστε να δημιουργείται στους  πολίτες το αίσθημα της
ασφάλειας αλλά και της εμπιστοσύνης προς τον ίδιο το
θεσμό της Αστυνομίας. 

Είναι νυμφευμένος και έχει τρία παιδιά.

Βιογραφικό σημείωμα Υπαρχηγού Αστυνομίας κ. Χρήστου Μαυρή
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Η εμφάνιση του νέου κορω-
νοϊού-COVID19 στον πλα-
νήτη μας περί τα τέλη του
2019, έθεσε σε συναγερμό
όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες,
όλων των κρατών ανά το
παγκόσμιο. Η νέα πανδημία
του SARS-CoV-2 κατέστησε
ευάλωτη ολόκληρη την κοι-
νωνία των ανθρώπων, σπέρ-
νοντας τον τρόμο και τον
πανικό και εάν δεν λαμβά-
νονταν άμεσα, αποτελεσμα-
τικά και κατάλληλα μέτρα, η

εξάπλωση της θα ήταν ραγδαία με απειλητικές συνέπειες,
ακόμα και για τη ζωή μεγάλης μερίδας της ανθρωπότητας. 

Η προσπάθεια που έγινε ήταν ολιστική με τη συμμετοχή
του συνόλου των πολιτών. Κατά την πρώτη φάση της
εμφάνισης της πανδημίας, στο πλαίσιο των μέτρων που
λήφθηκαν από τον κρατικό τομέα για διαχείριση της
πανδημίας, ήταν και η καραντίνα και οι περιορισμοί στη
μετακίνηση και διακίνηση του κοινού. 

Κατά τη διάρκεια της καραντίνας (24 Μαρτίου, 2020-21
Μαΐου, 2020) που εφαρμόστηκε στο νησί μας, αλλά και με-
τέπειτα, η Αστυνομία Κύπρου συμβάλλει τα μέγιστα στην
εφαρμογή των μέτρων και των διαταγμάτων σχετικά με
την προστασία των πολιτών κατά του κορωνοϊού και στον
περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας.

Πρωτίστως, γίνονται οι ανάλογοι προγραμματισμοί και
σχεδιασμοί από την Ηγεσία του Αστυνομικού Σώματος και
λαμβάνονται έκτακτα και αποτελεσματικά μέτρα προστα-
σίας εκεί και όπου χρειάζεται. Στο πλαίσιο αυτό, εκδίδονται
διαταγές επιχείρησης προς τα μέλη της Αστυνομίας για τη
μέγιστη δυνατή κινητοποίησή τους με διαφοροποίηση του
ωραρίου εργασίας και των καθηκόντων τους, σύμφωνα με
τις ανάγκες που προκύπτουν, με στόχο την καλύτερη
δυνατή διαχείριση του προσωπικού. Παράλληλα, εφαρμό-

ζονται αυστηρά μέτρα για την προστασία των μελών της
Αστυνομίας, ούτως ώστε να περιοριστεί το ευάλωτο προ-
σωπικό στο ελάχιστο, να μην υπολειτουργήσει το Σώμα και
να διατηρηθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα, ώστε η Αστυ-
νομία να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στα αυξημένα κα-
θήκοντα που μπορεί να προκύψουν ανά πάσα στιγμή.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας, τα μέλη της Αστυνο-
μίας βρίσκονταν επί ποδός, επί 24ώρου βάσεως, προβαί-
νοντας σε σχετικούς ελέγχους για την επιτήρηση της
πιστής εφαρμογής των μέτρων του Υπουργικού Συμβου-
λίου και των σχετικών διαταγμάτων που αφορούσαν τον
Περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμο. Όταν επιβάλλεται η Αστυνο-
μία είναι ιδιαίτερα αυστηρή, επιδεικνύοντας μηδενική
ανοχή σε παραβάσεις, προχωρώντας στις ανάλογες καταγ-
γελίες εκεί και όπου χρειάζεται.

Παράλληλα, η ενημέρωση προς το κοινό για τα μέτρα της
Αστυνομίας ήταν και είναι συνεχής και απρόσκοπτη. Μέσω
του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνο-
μίας γίνονται δηλώσεις και εκδίδονται συνεχείς ανακοινώ-
σεις και δελτία τύπου. Η συνεχής ροή ειδήσεων στα Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης της Αστυνομίας σκοπεύει στο να
κρατά διαρκώς ενήμερους τους πολίτες, υπενθυμίζοντας
τους να επιδεικνύουν υπευθυνότητα και να συμμορφώ-

Η συμβολή της Αστυνομίας Κύπρου στην εφαρμογή των διαταγμά-
των για την μη εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού και την
προστασία των πολιτών
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νονται με τα μέτρα και τις οδηγίες, καθώς και να τηρούν τα
πρωτόκολλα αποστάσεων και τους κανόνες υγιεινής. 

Επιπρόσθετα, η Γραμμή Επικοινωνίας του Πολίτη, βρίσκε-
ται στη διάθεση του κοινού, παρέχοντας οποιαδήποτε
βοήθεια ή πληροφορία χρειάζονται οι πολίτες.

Ανάλογα με τα δεδομένα που προκύπτουν ανά πάσα
στιγμή, λαμβάνονται και πρόσθετα μέτρα, όπως η αστυνό-
μευση στα παραλιακά μέτωπα, στους πεζόδρομους, αλλά
και σε άλλους χώρους και υποστατικά ή και σε χώρους
θρησκευτικής λατρείας, πάντοτε με τη συνεργασία και των
Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλων αρμόδιων
υπηρεσιών.

Τα μέλη της Αστυνομίας, σε κρίσιμες περιόδους παραμέ-
νουν στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος, συνδράμοντας
τις προσπάθειες των λειτουργών υγείας, και ολόκληρης της
κοινωνίας για την προστασία και την περιφρούρηση της
δημόσιας υγείας και ασφάλειας.

Στη μάχη κατά του κορωνοϊού και τα «drones»
της Αστυνομίας

Στον αγώνα για αναχαίτηση της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού ρίχθηκαν και τα «drones» της Αστυνομίας, συνδρά-
μοντας έτσι την προσπάθεια των επίγειων δυνάμεων για
επιτήρηση της εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων. Σε
αρκετές περιπτώσεις, τηρούμενων όλων των κανονισμών
και των νόμων, χρησιμοποιήθηκαν ούτως ώστε να υπάρχει
μια καλύτερη εικόνα για την κατάσταση που επικρατεί
όσον αφορά στις διακινήσεις των συμπολιτών μας στο
οδικό δικτυο.

Η Αστυνομία Κύπρου απευθύνει θερμό ευχαρι-
στώ προς όλους τους αρμόδιους φορείς και το
κοινό για την άψογη συνεργασία

Η συνεργασία με τους Παρατηρητές της Γειτονιάς, την
Εθνική Φρουρά, την Πολιτική Άμυνα, τα Δημαρχεία και τα
Κοινοτικά Συμβούλια, τις Επαρχιακές Διοικήσεις, την Υπη-
ρεσία Θήρας και τους εξουσιοδοτημένους λειτουργούς,
βάσει του σχετικού Διατάγματος του Υπουργείου Υγείας,
για σκοπούς ελέγχου της εφαρμογής του Περί Λοιμοκα-
θάρσεως Νόμου, αλλά και το κοινό, ήταν και παραμένει
στενή και συνεχής. 

Ως εκ τούτου, η Αστυνομία Κύπρου απευθύνει θερμό
ευχαριστώ προς όλους τους εμπλεκόμενους κρατι-
κούς, ημικρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την
άψογη συνεργασία τους και ιδιαίτερα στους πολίτες
για την υπομονή και αυτοσυγκράτηση που επέδειξαν
και δείχνουν και την πλήρη συμμόρφωσή τους με τα
διατάγματα και τα μέτρα στην κοινή προσπάθεια για
τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας και την
προστασία της δημόσιας υγείας.
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Η εποχή του κορωνοϊού σηματοδότησε την
απαρχή νέων εξελίξεων στον χώρο του εγκλήματος

Το έγκλημα, ως κοινωνικό
φαινόμενο, δεν παύει ποτέ
να εξελίσσεται, ποσοτικά
και ποιοτικά, ακολουθών-
τας τις εξελίξεις στην ίδια
την κοινωνία. Αναπτύσσε-
ται και προσαρμόζεται στα
εκάστοτε νέα πολιτικά, οι-
κονομικά και κοινωνικά
δεδομένα, χρησιμοποιών-
τας νέες μεθόδους και
τρόπους δράσης με απώ-
τερο σκοπό το παράνομο
κέρδος. Τα οργανωμένα
δίκτυα αναζητούν τις νέες
ευκαιρίες που αναδύονται
στο διεθνές περιβάλλον

και τις αξιοποιούν χωρίς περιορισμούς και συναισθηματι-
σμούς ως προς τις συνέπειες των εγκληματικών δραστη-
ριοτήτων τους. Και τέτοιες ευκαιρίες παρουσιάζονται σε
κάθε εποχή, κυρίως δε σε εποχές κρίσεων, όπως και στη
σημερινή εποχή του κορωνοϊού!

Τα οργανωμένα εγκληματικά δίκτυα αναζητούν τις
νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται σε κάθε εποχή,
κυρίως δε σε εποχές κρίσεων.

Έτσι, λοιπόν, λόγω της πανδημίας δημιουργείται υψηλή ζή-
τηση για ορισμένα αγαθά και φαρμακευτικά προϊόντα,
υπάρχει μειωμένη κινητικότητα καθόσον οι πολίτες παρα-
μένουν σπίτι χρησιμοποιώντας πολύ περισσότερο τις νέες
τεχνολογίες και το διαδίκτυο, πολλοί εργάζονται από την
οικία τους βασιζόμενοι σε διάφορες ψηφιακές εφαρμογές,
ενώ όλη αυτή η κοινωνική απομόνωση επηρεάζει αρνη-
τικά την ανθρώπινη ψυχολογία, κυρίως μάλιστα των
ανθρώπων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και
ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Δυστυχώς, όλες
αυτές οι δυσμενείς συνέπειες της πανδημίας, καθίστανται

αυτομάτως ιδανικές ευκαιρίες για τα οργανωμένα εγκλη-
ματικά δίκτυα, τα οποία εκμεταλλεύονται δεόντως τον αν-
θρώπινο πόνο και φόβο. 

Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τις ανησυχίες και
τους φόβους των θυμάτων τους και με διάφορα 
τεχνάσματα και μεθόδους, αποκτούν πρόσβαση
στις οικίες ανύποπτων πολιτών.

Προσφάτως, τόσο η Interpol όσο και η Europol, δημοσίευ-
σαν τις δικές τους προειδοποιήσεις, εκτιμήσεις, συστάσεις
και συμβουλές προς τις διωκτικές αρχές των κρατών, προ-
κειμένου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την αποτε-
λεσματικότερη αντιμετώπιση και, κυρίως, την πρόληψη
των εγκληματικών δραστηριοτήτων που εκδηλώνονται
πλέον παγκοσμίως, με σοβαρές συνέπειες για την ασφά-
λεια των πολιτών. 

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Europol, καθ’ όλη την
περίοδο της πανδημίας αναμένονται αυξημένα κρού-
σματα απάτης. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται τις ανησυ-
χίες και τους φόβους των θυμάτων τους και με διάφορα
τεχνάσματα και μεθόδους, όπως η δήθεν παροχή-προ-
σφορά αγαθών που βρίσκονται σε έλλειψη ή με το πρό-
σχημα της δήθεν αναγκαίας απολύμανσης οικιών και
κοινόχρηστων χώρων, αποκτούν πρόσβαση στις οικίες
ανύποπτων πολιτών. Ήδη, σε πολλά ευρωπαϊκά κράτη,
έχουν αναφερθεί κλοπές με πρόσβαση των δραστών σε οι-
κίες δηλώνοντας ψευδώς ότι είναι ιατρικό προσωπικό και
παρέχουν ενημερωτικό υλικό και προϊόντα υγιεινής ή
ακόμη ότι διεξάγουν ιατρικά τεστ για τον κορωνοϊό! Δυ-
στυχώς, θύματα πέφτουν και ολόκληροι οργανισμοί και
επιχειρήσεις, όπως προέκυψε σε πρόσφατη έρευνα της
Europol, σύμφωνα με την οποία καταβλήθηκαν 6,6 εκατ.
ευρώ σε εταιρεία της Σιγκαπούρης για αγορά αντισηπτι-
κών και μασκών FFP3, αλλά το εμπόρευμα δεν παραλή-
φθηκε ποτέ! Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Interpol, έχει
ήδη σημειωθεί σημαντική αύξηση περιστατικών εγκλημα-
τικότητας στον κυβερνοχώρο από οργανωμένα δίκτυα
που στοχεύουν οργανισμούς και ανυποψίαστα θύματα,
χρησιμοποιώντας κακόβουλα λογισμικά και διάφορα ενη-

Το έγκλημα στην εποχή του κορωνοϊού
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μερωτικά τεχνάσματα για την αντιμετώπιση του κορω-
νοϊού, προκειμένου να υποκλέψουν ευαίσθητα προσω-
πικά δεδομένα και κωδικούς τραπεζικών λογαριασμών.
Μάλιστα, τα κακόβουλα λογισμικά που χρησιμοποιούνται
στοχεύουν, όχι μόνο τους υπολογιστές ανυποψίαστων
πολιτών, που λόγω του εγκλεισμού και της κοινωνικής
απομόνωσης χρησιμοποιούνται συχνότερα, αλλά και
ολόκληρες νοσοκομειακές υποδομές και μονάδες υγείας.
Στην Τσεχία, προσφάτως, αναφέρθηκε κυβερνοεπίθεση
(cyberattack) στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Brno
αναγκάζοντας το να κλείσει ολόκληρο το δίκτυο πληρο-
φορικής, να αναβάλει τις επείγουσες χειρουργικές επεμβά-
σεις σε ασθενείς και να δρομολογήσει την εισαγωγή νέων
ασθενών σε άλλο κοντινό νοσοκομείο. 

Έχει ήδη σημειωθεί σημαντική αύξηση περιστατι-
κών εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο από
οργανωμένα δίκτυα που στοχεύουν οργανισμούς
και ανυποψίαστα θύματα, χρησιμοποιώντας κακό-
βουλα λογισμικά και διάφορα ενημερωτικά τεχνά-
σματα.

Εν κατακλείδι, η εποχή του κορωνοϊού σηματοδότησε την
απαρχή νέων εξελίξεων στο χώρο του εγκλήματος. Δυστυ-
χώς, στην αντιμετώπιση της πανδημίας και του ανθρώπι-
νου πόνου, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε και
τις νέες μεθόδους και μορφές εγκληματικότητας, οι οποίες
δεν γνωρίζουν σύνορα. Πέραν του γεγονότος ότι ο κάθε
πολίτης οφείλει να είναι ενήμερος παραμένοντας σε εγρή-
γορση και ενημερώνοντας άμεσα τις αρμόδιες κρατικές

αρχές για κάθε ύποπτο περιστατικό, η Πολιτεία οφείλει πα-
ράλληλα να δώσει έμφαση στην ενημέρωση του κοινωνι-
κού συνόλου για την καλύτερη δυνατή προστασία του από
τις νέες μορφές του εγκλήματος. Και στην προκειμένη πε-
ρίπτωση, ο ρόλος των ΜΜΕ πρέπει και μπορεί να είναι κα-
θοριστικός στον τομέα της ενημέρωσης των πολιτών,
συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη-που είναι και το μείζον
ζητούμενο-αυτών των νέων μορφών εγκληματικότητας
στην εποχή του κορωνοϊού.

Ο κ. Ευάγγελος Στεργιούλης είναι Διδάκτωρ Κοινω-

νιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου και ε.α. Υπο-

στράτηγος της Ελληνικής Αστυνομίας. Υπηρέτησε

στην έδρα της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας-

Europol, στη Χάγη, ως υπεύθυνος εξωτερικών και

δημοσίων σχέσεων και διετέλεσε προϊστάμενος των

Εθνικών Γραφείων Interpol και Europol. Έχει διδάξει

στις Αστυνομικές Ακαδημίες της Ελληνικής και

Κυπριακής Αστυνομίας, καθώς και στο Ανοικτό

Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι μέλος της Ελληνικής

Εταιρείας Εγκληματολογίας, του Ελληνικού Οργανι-

σμού Πολιτικών Επιστημόνων και ερευνητής του|

Ελληνικού Ινστιτούτου για τα Ηνωμένα Έθνη.

Το εν λόγω άρθρο δημοσιεύθηκε στην Ιστοσελίδα «THE BLOG» στις 28/3/2020

(https://www.huffingtonpost.gr/entry/ to-eyklema-sten-epoche toeko-

ronoioe_gr_5e7efd60c5b6256a7a2b3442?utm_hp_ref=gr-homepage

&ncid=other_homepage_tiwdkz83gze&utm_campaign=mw_entry_recirc)
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Β’ μέρος

Από το 1935, λόγω της αυξη-
μένης τροχαίας κίνησης, συ-
στάθηκε στη Λευκωσία,
ειδικό τμήμα, το οποίο κάτω
από τις οδηγίες Αξιωματικού,
είχε αναλάβει τον έλεγχο της
τροχαίας (Annual Report,
1935)4.

Η στολή μελών που ρυθμί-
ζουν την τροχαία κίνηση με-
τατρέπεται αναλόγως ούτως
ώστε να καθίστανται ευδιά-
κριτοι. Στη φωτογραφία που
ακολουθεί, εμφανίζεται στο
κέντρο τροχονόμος, ο οποίος

φέρει λευκές μακριές περιχειρίδες (μανίκια), λευκό επικά-
λυμμα πηληκίου και σφυρίχτρα.

Η στολή του Βρετανικού Αποικιακού Καθεστώτος, χαρακτη-
ρίζεται από πρακτικότητα.  Με τη χρήση κινέζικου κολάρου
στα σακάκια λοχιών και αστυφυλάκων αποφεύγεται η γρα-
βάτα, η οποία δεν ενδείκνυται για επιχειρησιακά καθήκοντα.
Φέρεται στολή σε χακί χρώμα (η χακί στολή), σε φυσική
βαμβακερή απόχρωση, προσαρμοσμένη στις ζεστές καλο-
καιρινές συνθήκες και πλατύγυρο καπέλο για προστασία
από τον έντονο ήλιο. Επιπλέον, η στολή των Αξιωματικών
διαφοροποιείται, καθώς αυτό συνιστούσε μια πολιτική δια-
χωρισμού των Αξιωματικών του Βρετανικού Αποικιακού Κα-
θεστώτος από τους αυτόχθονες.

Παρόλο που η συνήθης αστυνομική στολή, όπως αυτή δια-
τηρείται μέχρι σήμερα, είναι στιλιστικά στην ίδια γραμμή,

όπως κληροδοτήθηκε το 1960, από το Βρετανικό Αποικιακό
Καθεστώς στη νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία, αυτή
είναι μια διαχρονικά αποδεκτή μορφή και προσομοιάζει
στις επίσημες στολές πολλών αρχών επιβολής του νόμου,
τόσο ανά το παγκόσμιο όσο και πανευρωπαϊκά. 

Όπως και τότε, έτσι και σήμερα η στολή απαρτίζεται από
σακάκι με εξωτερικά τοποθετημένες τσέπες στο σημείο του
στήθους και μεταλλικά  κομβία, εμβλήματα, διακριτικά βαθ-
μού και αριθμούς. Τα πηλήκια διατηρούνται στην ίδια
μορφή με ένδειξη βαθμού στο γείσο. Διακριτικά Αξιωματι-
κών τοποθετούνται στις επωμίδες και το γείσο. Γαλόνια λο-
χιών βυθίζονται στο κέντρο και φέρονται στον βραχίονα.

Ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας -
Αστυνομική Δύναμη Κύπρου

Στις 16 Αυγούστου 1960, ανακηρύσσεται η Κυπριακή Δημο-
κρατία. Την ίδια χρονιά καθιερώνεται η σημαία και υιοθετεί-
ται το εθνόσημο της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Το χάλκινο, λευκό και πράσινο χρώμα της σημαίας μεταφέ-
ρονται στο Εθνόσημο της Κύπρου, το οποίο αποτελείται από
χάλκινο θυρεό, όπου απεικονίζεται περιστέρι με κλαδί και
φύλλα ελιάς, ως σύμβολα της ειρήνης και το έτος 1960, που
είναι η χρονολογία της ανακήρυξης της Κυπριακής Ανεξαρ-
τησίας. Ο θυρεός περιβάλλεται από δύο κλαδιά ελιάς.

Η Αστυνομική Δύναμη Κύπρου υιοθετεί ως έμβλημα της το
Εθνόσημο της Κύπρου, πλαισιωμένο με την επιγραφή
"ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ POLİS". Η Χωροφυλακή υιοθετεί ως έμβλημα
της το Εθνόσημο της Κύπρου, πλαισιωμένο με την επιγραφή
"ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ-JANDARMA". Το αποικιακό καθεστώς είχε
κληροδοτήσει στην νεοσύστατη Κυπριακή Δημοκρατία δύο
σώματα εσωτερικής ασφάλειας, τα οποία συγχωνεύτηκαν
υπό ενιαία διοίκηση το 19643. Στον εμβληματικό χαρακτήρα
της στολής της Αστυνομίας Κύπρου υιοθετείται το σχήμα
και οι παραστάσεις του εθνοσήμου, αλλά όχι οι χρωματισμοί
του εθνόσημου ή της σημαίας. 

Στα μεταλλικά εμβλήματα δεν σχηματίζονται πλέον λέοντας
και κορώνα, σύμβολα του Βρετανικού Αποικιακού Καθεστώ-
τος, αλλά το εθνόσημο της Κυπριακής Δημοκρατίας πλαι-
σιωμένο από επιγραφές στην ελληνική και τουρκική γλώσ-
σα, τις δύο επίσημες γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας,
βάσει Συντάγματος. 

Στις απεικονίσεις των εμβλημάτων που ακολουθούν, το έμ-
βλημα πηληκίου της Αστυνομίας απεικονίζει τον θυρεό σε
μπλε χρώμα πλαισιωμένο με την επιγραφή "ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ -

Στολή Αστυνομίας Κύπρου: Ιστορική αναδρομή και συμβολικός
χαρακτήρας

Της Λοχία 1309  Μαρίας Δημητρίου
Κλάδος Αποθηκών

AΦΙΕΡΩΜΑ

Αστυνομική περίπολος στην οδό Λήδρας, τέλη της δεκαετίας του πενήντα.
Ο μεσαίος φέρει στολή τροχονόμου5
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POLİS", αντίστοιχα το έμβλημα πηληκίου της Χωροφυλακής,
απεικονίζει τον θυρεό σε πράσινο χρώμα, πλαισιωμένο με
την επιγραφή "ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗ-JANDARMA".

Στην απεικόνιση του μεταλλικού κομβίου που ακολουθεί
σχηματίζεται ο θυρεός της Κυπριακής Δημοκρατίας πλαι-
σιω- μένος από ρόπαλα χιαστί.

Μέχρι το 1990 η χειμερινή στολή ήταν μαύρη και η καλο-
καιρινή μπεζ (γνωστή ως η χακί στολή), μετέπειτα όμως
μετατρέπεται σε μπλε, τόσο για τη χειμερινή όσο και για την
καλοκαιρινή περίοδο4. 

Ως αντίστοιχη χακί στολή για τις γυναίκες υπήρξε το χακί
φόρεμα με επωμίδες. Η μαύρη στολή συμπεριελάμβανε σα-
κάκι και φούστα. Σημειώνεται ότι μεταξύ της περιόδου
1960-1989 είχαν σταδιακά διοριστεί 58 γυναίκες και το 1990
επίσης διορίστηκαν 123 γυναίκες6. Στη φωτογραφία που
ακολουθεί, απεικονίζονται γυναίκες μέλη της Αστυνομικής
Δύναμης Κύπρου, με τη χειμερινή στολή. Φέρουν πηλήκιο
με γείσο.

Στο Μουσείο της Αστυνομίας Κύπρου υπάρχουν εκθέματα
γυναικείου πηληκίου, το οποίο φέρει γείσο. Όπως και στο
ανδρικό, υπάρχει το υποσιάγωνο, το οποίο συμμαζεύεται
στο μπροστινό μέρος του πηληκίου και στερεώνεται στις
πλαϊνές ραφές με κομβία. Ωστόσο, το γυναικείο πηλήκιο
είναι σε διαφορετική γραμμή από το αντίστοιχο ανδρικό,
καθώς στο πίσω μέρος είναι κοφτό.

Τη δεκαετία του '90 επέρχονται περαιτέρω αλλαγές στο
αστυνομικό σώμα. Με την αλλαγή της επικοινωνιακής πο-
λιτικής που ως στόχο είχε την προβολή μιας Αστυνομίας αν-
θρώπινης, από την 1.1.1993 η «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΚΥΠΡΟΥ» μετονομάζεται σε «ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ» (Εβδο-

μαδιαίες Διαταγές, 28/12/1992). Οι τεχνολογικές εξελίξεις
στον τομέα της επικοινωνίας καθιστούν πλέον την σφυρί-
χτρα μη απαραίτητη. Από την 1.1.1998 καταργείται η σφυ-
ρίχτρα και η αλυσίδα της (Εβδομαδιαίες Διαταγές,
29/12/1997). Σφυρίχτρες θα φέρουν μόνο μέλη για ρύθμιση
τροχαίας. H αλυσίδα συγκράτησης της σφυρίχτρας παρα-
μένει ως διακοσμητικό κορδόνι, σε μπλε χρώμα, στη στολή
των Αξιωματικών. 

Η προσπάθεια για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό  συνεχί-
ζεται. Toν Απρίλιο, 2017, με την έκδοση της στολής της κα-
λοκαιρινής περιόδου, επέρχονται τροποποιήσεις στη στολή
των αξιωματικών η οποία μέχρι τότε διαφοροποιείτο. Κα-
ταργείται ο σχηματισμός κορώνας στα μανίκια ο οποίος πα-
ραπέμπει σε ένα άλλο καθεστώς και για σκοπούς ασφάλειας
και λειτουργικότητας αφαιρείται το  διακοσμητικό μπλε
κορδόνι.  Περαιτέρω,  με γνώμονα την ομοιόμορφη εικόνα
τόσο  μεταξύ των μελών εντός του σώματος της Αστυνομίας
Κύπρου όσο και με άλλα αστυνομικά σώματα Κρατών
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ο συνδυασμός μπλε-
γαλάζιου στις στολές είναι ευρέως διαδεδομένος, το χρώμα
του πουκαμίσου μετατρέπεται από άσπρο σε γαλάζιο.
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AΦΙΕΡΩΜΑ

Μεταλλικό έμβλημα
πηληκίου Αστυνομίας

Μεταλλικό έμβλημα πηληκίου Χωροφυλακής
(από προσωπική συλλογή)

Γυναικεία χειμερινή μαύρη στολή 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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Στο πλαίσιο υλοποίησης της
«Έξυπνης Αστυνόμευσης», το
Τμήμα Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης του Αρχηγείου Αστυνο-
μίας, βρίσκεται στη δια-
δικασία ένταξης νέων, σύγ-
χρονων και εξειδικευμένων
τεχνολογιών, οι οποίες ανα-
μένεται να μετατρέψουν την
Αστυνομία Κύπρου σε ένα
σύγχρονο οργανισμό αστυ-
νόμευσης, δημιουργώντας
ένα ασφαλέστερο περιβάλ-
λον για τους πολίτες.

Με  τη χρήση συγκεκριμέ-
νων τεχνολογικών λύσεων
υποβοηθείται το έργο του

αστυνομικού και η αστυνόμευση μεταφέρεται πλέον σε
άλλη διάσταση την «Ψηφιακή Αστυνόμευση» (digital polic-
ing). Οι τεχνολογικές αυτές αναβαθμίσεις αναμένεται να
προσφέρουν στην Αστυνομία ταχύτητα, αμεσότητα και
πληρότητα πρόσβασης σε διάφορα συστήματα από οποι-
οδήποτε σημείο και να βρίσκεται ο αστυνομικός, ενώ πα-
ράλληλα θα επιτευχθεί απλούστευση των διαδικασιών και
μείωση της γραφειοκρατίας με αποτέλεσμα την αύξηση της
παρουσίας των αστυνομικών στο δρόμο και τη μείωση του
αριθμού των αστυνομικών πίσω από το γραφείο. Όλα αυτά
μπορούν πλέον να επιτευχθούν με την εισαγωγή του «Mo-
bile Policing» όπου με έξυπνα κινητά τηλέφωνα και ταμπλέ-
τες στα οποία θα τρέχουν συγκεκριμένες εφαρμογές, θα
μπορεί για παράδειγμα να ελέγχεται η γνησιότητα ενός εγ-
γράφου και παράλληλα μέσω των δακτυλικών αποτυπωμά-
των, η ταυτοποίηση ενός ατόμου ή ο αυτόματος έλεγχος
για τυχόν οικονομικές οφειλές σε κυβερνητικές υπηρεσίες.

Παρόμοια τεχνολογία με αυτή που θα χρησιμοποιεί η Αστυ-
νομία Κύπρου, ήδη χρησιμοποιούν η Μητροπολιτική Αστυ-
νομία του Ηνωμένου Βασιλείου και οι Αστυνομίες της
Σουηδίας, της Ολλανδίας, της Αυστρίας, του Βελγίου και της
Δανίας.

Η αστυνόμευση παίρνει πλέον άλλη μορφή με τη χρήση Μη
Επανδρωμένων Αεροσκαφών (Μ.Ε.Α), τα γνωστά «Drones».
Όπως αναφέρεται, μια εικόνα από ψηλά, μπορεί να ισοδυ-
ναμεί με εκατοντάδες κάμερες στους δρόμους, όσον
αφορά στη συλλογή πληροφοριών, έτσι  το Τμήμα Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης, μελετά την εισαγωγή του λεγόμενου

«Drone Policing» και μέσα στα άμεσα σχέδια της Αστυνο-
μίας προγραμματίζεται και η αγορά σύγχρονων «mini-
drones».

Η νέα αυτή προσέγγιση, που άρχισε ήδη να ακολουθείται,
θα υποβοηθήσει στην εναέρια εποπτεία διαφόρων περι-
στατικών, στον εντοπισμό/παρακολούθηση πυρκαγιών,
αλλά και στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήμα-
τος. Τα «drones» που βρίσκονται ήδη στη διάθεση της
Αστυνομίας, έχουν ήδη καταγράψει αρκετές ώρες πτήσης.
Αποτελούν πλέον ένα χρήσιμο εργαλείο σε διάφορες επι-
χειρήσεις της Αστυνομίας, όπως επιχειρήσεις αστυνόμευ-
σης αθλητικών και άλλων σημαντικών γεγονότων, επι-
χειρήσεις έρευνας και διάσωσης και επιχειρήσεις εντοπι-
σμού ελλειπόντων προσώπων. Παράλληλα, αξιοποιούνται
και για την επιτήρηση του οδικού δικτύου, για παρακολού-
θηση, καταγραφή και αξιολόγηση της τροχαίας κίνησης σε
κύριες οδικές αρτηρίες και διασταυρώσεις, καθώς και για
έλεγχο της παράκτιας περιοχής για παράνομη είσοδο και
εμπόριο (χαμηλότερο κόστος αντί χρήσης θαλάσσιων σκα-

Τα «Drones» στην αντιμετώπιση των προκλήσεων της
σύγχρονης αστυνόμευσης

Συσκευή κινητού τηλεφώνου με ενσωματωμένο  σύστημα
λήψης δακτυλικών αποτυπωμάτων

Τετρακόπτερο “Drone”

Του Λοχία 1630
Ζήνωνα Σαββίδη 

Τμήμα Τεχνολογικής
Ανάπτυξης
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φών). Επίσης, πρόσφατα με την καραντίνα των πολιτών
ένεκα της πανδημίας με το COVID-19 και την εμπλοκή της
Αστυνομίας για τήρηση του νόμου και της τάξης, τα
«Drones» της Αστυνομίας, χρησιμοποιήθηκαν για τις επο-
πτικές ανάγκες διαφόρων περιοχών. 

Η χρήση των «Drones», αποτελεί μια καινοτόμο και συνάμα
οικονομική λύση σε σχέση με τη λειτουργία και συντήρηση
άλλων πτητικών μέσων, όπως για παράδειγμα ελικοπτέρων.

Επίσης, με τη χρήση τους, μεταξύ άλλων, θα υπάρξει εξοι-
κονόμηση προσωπικού και κόστους λειτουργίας, άμεση με-
τάδοση ζωντανού οπτικού υλικού για σκοπούς περαιτέρω
ανάλυσης και ευρεία εφαρμογή τεχνολογίας σε διάφορους
τομείς αστυνόμευσης. Ένα από τα «Drones» που διαθέτει η
Αστυνομία μπορεί να υπερίπταται μέχρι και 30 χιλιόμετρα
για δύο ώρες και οι κάμερες, οι οποίες διαθέτει, μπορούν
να μεγεθύνουν την εικόνα που λαμβάνει μέχρι και 30
φορές. Τα υπόλοιπα “Drones” μπορούν  να υπερίπτανται
μέχρι και 30 λεπτά και σε απόσταση δύο χιλιομέτρων. 

Σημειώνεται ότι, η χρήση των «Drones» είναι διακριτική
λόγω των πλεονεκτημάτων του μικρού μεγέθους, του υψο-
μέτρου πτήσης, αλλά και της σχεδόν αθόρυβης λειτουργίας
του κινητήρα που διαθέτουν. Σε πτήση πέραν των 300 μέ-
τρων, είναι σχεδόν αδύνατος ο εντοπισμός του με το μάτι
και το ηχητικό του ίχνος είναι πολύ μικρό. 

Η εποπτεία από αέρος παρέχει σε πραγματικό χρόνο
εικόνα από κάθε νέο δεδομένο στα Κέντρα Επιχειρήσεων,
δίδοντας έγκαιρα χρόνο αντίδρασης, αλλά και πραγματική
εκτίμηση των γεγονότων. 

Ως επιστέγασμα όλων των πιο πάνω, οι δυνατότητες των
«Drones» μπορούν να συνδράμουν σε πολλούς τομείς

αστυνόμευσης, κάτι που θα καταστήσει τη χρήση τους συ-
νεχή. Σημαντική είναι η ραγδαία εξάπλωσή τους, σε πολ-
λούς άλλους τομείς όπως για παράδειγμα τις αεροφωτο-
γραφίσεις.

Λαμβάνοντας επίσης υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στα
θέματα τρομοκρατίας σε παγκόσμιο επίπεδο, αναδει-
κνύουν την ανάγκη ύπαρξης μιας λογικής ισορροπίας με-
ταξύ ασφάλειας του πολίτη, χρησιμοποιώντας σύγχρονα
μέσα συλλογής της πληροφορίας και της προστασίας της
προσωπικής ζωής. Οι απειλές κατά της ανθρώπινης ζωής
θα πρέπει, εκεί που είναι εφικτό, να αντιμετωπίζονται όσο
το δυνατό έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

Φυσικά η χρήση των Drones από την Αστυνομία γίνεται στο
πλαίσιο της νομιμότητας, σεβόμενη τα ανθρώπινα
δικαιώματα και ελευθερίες των πολιτών και τηρούμενων
όλων των κανονισμών και των νόμων. Αξίζει επίσης να ση-
μειωθεί ότι η χρήση των καμερών που διαθέτουν τα
«drones» της Αστυνομίας, γίνεται πάντοτε μετά από δια-
βούλευση με το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Προ-
σωπικών Δεδομένων, ενώ για την πτήση τους, λαμβάνεται
πάντα σχετική άδεια από το Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας. 

Η Αστυνομία Κύπρου με την υλοποίηση της «Έξυπνης
Αστυνόμευσης» και την εισαγωγή  νέων τεχνολογιών ανα-
μένεται να βελτιώσει την εικόνα της, προς τους πολίτες και
πρωτίστως να αυξήσει την επιχειρησιακή της ικανότητα, η
οποία θα είναι εφάμιλλη και στα πρότυπα των πιο τεχνολο-
γικά προηγμένων και σύγχρονων υπηρεσιών αστυνόμευ-
σης στον κόσμο.

Αστυνομικά “Drones” (Fixed Wings & Τετρακόπτερα)
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Η Τουρκία στο πλαίσιο της
πάγιας πολιτικής της να βρί-
σκεται σε μια διαρκή  ‘εμπό-
λεμη’  κατάσταση με την
Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά και
ολόκληρη την Ευρώπη, κορύ-
φωσε τις προκλητικές της
ενέργειες, με την πρόσφατη
προσπάθειά της για εκροή
μεγάλων μεταναστευτικών
ροών στα σύνορα του Έβρου
προς την Ελλάδα. 

Η προσπάθειά της αυτή
όμως προσέκρουσε στη σθε-

ναρή αντίσταση της Ελληνικής Αστυνομίας, του Ελληνικού
Στρατού, του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ελλαδιτών 
εθελοντών, με τη συνδρομή και άλλων χωρών και μελών της
FRONTEX, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος. 

Στο πλαίσιο της βοήθειας που παρείχε η Κύπρος, μέλη της
Αστυνομίας Κύπρου συνέδραμαν στην προσπάθεια των
Ελληνικών Αρχών στον Έβρο, για αναχαίτιση της παράτυπης
μετανάστευσης, την ώρα που ολόκληρος ο πλανήτης έδινε
τη δική του μάχη ενάντια στον κορωνοϊό. 

Η αποστολή του Αστυνομικού Σώματος της Κύπρου στον
Έβρο αποτελείτο από 21 μέλη από την Μηχανοκίνητη
Μονάδα Άμεσης Δράσης (ΜΜΑΔ) και την εθνική μονάδα
FRONTEX με επικεφαλής, τον Υπαστυνόμο Μιχάλη Μανώλη,
ο οποίος τηρούσε συνεχώς ενήμερο το Αρχηγείο Αστυνο-
μίας. 

Η κυπριακή αποστολή αφίχθηκε στον Έβρο στις 8 Μαρτίου,
2020 και άμεσα τέθηκε στη διάθεση των ελληνικών αρχών.
Στους κύπριους αστυνομικούς ανατέθηκαν καθήκοντα σε
τρωτά σημεία κατά μήκος των ελληνοτουρκικών συνόρων,
από τα οποία θα μπορούσαν να περάσουν μετανάστες ανά
πάσα στιγμή. 

Η κυπριακή αποστολή έτυχε θερμής υποδοχής και φιλοξε-
νίας από τις ελληνικές αρχές και τους ελλαδίτες συναδέλ-
φους. Η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον
στρατό ήταν καθ’ όλα άψογη και το ηθικό των μελών της κυ-
πριακής αποστολής ήταν ιδιαίτερα υψηλό, έχοντας επί-
γνωση των ευθυνών που προέκυπταν από τα καθήκοντα, τα
οποία είχαν αναλάβει.

Πέραν της δύσκολης αποστολής τους, οι κύπριοι αστυνομι-
κοί, όπως και οι υπόλοιποι συνάδελφοί τους, είχαν επίσης

Έβρος: Η μάχη των μελών της Αστυνομίας Κύπρου για να
διασφαλίσουν τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης
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να αντιμετωπίσουν και το θέμα της εξάπλωσης του κορω-
νοϊού. Παράλληλα με τα καθήκοντα που επιτελούσαν τα
μέλη της Αστυνομίας Κύπρου λάμβαναν και όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό. Ειδικότερα, απέ-
φευγαν τις άσκοπες μετακινήσεις από τον χώρο διαμονής
τους κατά τον χρόνο ξεκούρασης τους, ενώ εφοδιάστηκαν
με αντισηπτικά και φάρμακα, που τους στάλθηκαν από το
Σωματείο Κυπρίων Ξάνθης. 

Μετά από ένα σχεδόν μήνα, αφού η επιχειρησιακή απο-
στολή της Αστυνομίας Κύπρου για τη διαφύλαξη των ελλη-
νικών συνόρων στον Έβρο ολοκληρώθηκε με επιτυχία, τα
μέλη της επέστρεψαν στην Κύπρο στις 3 Απριλίου, 2020. 

Με την επιστροφή τους, τα 21 μέλη έτυχαν θερμής υποδο-
χής κατά την άφιξή τους στο αεροδρόμιο Λάρνακας. Στο αε-
ροδρόμιο παρευρέθηκε και ο τέως Αρχηγός Αστυνομίας
κ. Κύπρος Μιχαηλίδης. «Χαίρομαι που είστε ξανά μαζί μας»,
είπε ο κ. Μιχαηλίδης σε σύντομο χαιρετισμό του προς τα
μέλη της αποστολής, εκφράζοντας παράλληλα την ικανο-
ποίησή του για τη συμβολή τους στην προσπάθεια της
Ελλάδας να διαφυλάξει τα σύνορά της. «Λυπούμαι μόνο που
οι έκτακτες συνθήκες για προληπτικά περιοριστικά μέτρα,
θα σας κρατήσουν υποχρεωτικά μακριά από τις οικογένειες
και τους δικούς σας για άλλες 14 ημέρες» ανέφερε. Τα μέλη
της Κυπριακής αποστολής τέθηκαν προληπτικά σε 14ήμερη
καραντίνα, εφαρμόζοντας τα σχετικά Διατάγματα και Πρω-
τόκολλα για προστασία από την εξάπλωση του κορωνοϊού
COVID-19.

Παράλληλα, ο κ. Μιχαηλίδης, έστειλε το μήνυμα πως εκείνες
τις ημέρες η Αστυνομία Κύπρου με το σύνολο των μελών
της, απέδειξε «την ικανότητά της να ανταποκρίνεται σε κάθε
αποστολή, την οποία της εμπιστεύεται το Κράτος, ανεξάρ-
τητα από τις δυσκολίες και την πολυπλοκότητα των προβλη-
μάτων που καλείται να χειριστεί». Και ακολούθως, ευχαρί-
στησε όλα τα μέλη που βρίσκονταν τις δύσκολες εκείνες
ώρες στην πρώτη γραμμή για την πρόληψη της εξάπλωσης
της πανδημίας του κορωνοϊού.

Από την πλευρά της, η Ελληνική Κυβέρνηση, μέσω του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη της Ελλάδας, κ. Μιχάλη
Χρυσοχοΐδη, εξέφρασε προς τον τέως Υπουργό Δικαιοσύ-
νης και Δημοσίας Τάξεως κ. Γιώργο Σαββίδη και προς τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη τις θερμές
ευχαριστίες της Ελλάδας, για τη συνδρομή της χώρας μας,
εκθειάζοντας και τη συνεισφορά των μελών της Αστυνομίας
Κύπρου.
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Πολλές φορές, άνθρωποι
που ασχολούνται με τις λιμε-
νικές εγκαταστάσεις, είτε
από τη νομική πλευρά, είτε
από την εμπορική πλευρά,
αναρωτιούνται  ποια είναι τα
πραγματικά όρια του λιμέ-
νος. 

Ο λόγος είναι οι προεκτάσεις
που έχουν να κάνουν με το τι
αποτελεί περιουσία και τι ευ-
θύνη λιμένος, καθώς και αν
αυτό είναι κάτι που πρέπει
να περιλαμβάνεται στα όρια
του λιμένος. 

Διασαφηνίζοντας την έν-
νοια, να αναφέρουμε ότι ένα
λιμάνι έχει στην περιοχή της

οικονομικής του εκμετάλλευσης χερσαίους χώρους
στους οποίους περιλαμβάνονται γραφεία, αποθήκες,
χώροι στοιβασίας και χώροι διακινήσεως. Περιλαμβάνον-
ται επίσης  οι αποβάθρες με τον εξοπλισμό φορτοεκφόρ-
τωσης, και η λεκάνη του λιμένα (δηλαδή ο υδάτινος χώ-
ρος εντός των κυματοθραυστών). Στην περιοχή λιμένος
και κάτω από την οικονομική του εκμετάλλευση εμπί-
πτουν επίσης χώροι εξωτερικά του κυματοθραύστη,
όπως το αγκυροβόλιο (χώρος στον οποίο τα πλοία για να
αγκυροβολήσουν καταβάλλουν χρηματικό ποσό), χώροι
φορτοεκφόρτωσης υγρών καυσίμων (π.χ. Mono buoy),
καθώς και ο δίαυλος προσέγγισης στον λιμένα (θαλάσσια
οδός εντός της οποίας κινούνται τα πλοία που οδεύουν

προς ή από το λιμάνι και σηματοδοτείται πάνω στους
χάρτες). 

Αφού λοιπόν όλα τα παραπάνω ανήκουν στον λιμένα, το
ερώτημα που προκύπτει είναι: από πού θεωρείται ότι
αρχίζει ένα λιμάνι;

Ένα λιμάνι με βάση το δίκαιο με το οποίο γίνεται επίλυση
οικονομικών διαφορών, (ο Λιμένας είναι οικονομικός ορ-
γανισμός), αρχίζει εκεί όπου το αφικνούμενο πλοίο οφεί-
λει να στείλει το Notice of Readiness (N.o.R.), και ο
παραλήπτης του οφείλει να το κάνει αποδεκτό ως ένδειξη
αφίξεως του πλοίου στο λιμάνι.

Προτού προχωρήσουμε όμως, ας δούμε τι είναι αυτό το
N.o.R. Το πλοίο ως μεταφορέας υπογράφει συμβόλαιο
μεταφοράς (Charterparty-ανάλογα με τον τύπο μεταφο-
ράς-) στο οποίο καθορίζεται και ο χρόνος παράδοσης. Σε
αυτό το συμβόλαιο λοιπόν περιλαμβάνονται δικαιώματα
οικονομικών απαιτήσεων. Σε μια τέτοια περίπτωση, αυτή
δηλαδή της γρηγορότερης παράδοσης εγείρονται απαι-
τήσεις υπέρ του μεταφορέα, ενώ σε περίπτωση καθυστε-
ρημένης παράδοσης, υπέρ του φορτωτή-παραλήπτη
(σταλίες και επισταλίες). Έτσι το πλοίο για κατοχύρωση
αφίξεως οφείλει να παραδώσει το έντυπο  N.o.R. με την
άφιξη του στο χώρο του λιμένος.

Είναι λογικό ότι κάτι τέτοιο, όπως και οτιδήποτε άλλο
αφορά στη Ναυτιλία έχει διεθνή πτυχή, αφού ο εμπορικός

ΑΡΘΡΟ

Όρια λιμένος και εμπορικές προεκτάσεις

Του Αστυνόμου Β’
Χριστόδουλου Παναγή
Κυβερνήτη Α/Ακάτων,
Πλοίαρχου Β’ Τάξεως 

Master LLM in Commercial
Law (UWE Bristol)



στόλος, αλλά και οι συμφωνίες που υπογράφονται είναι
κατά κύριο λόγο διεθνείς. Σε αυτό το πλαίσιο μπορούμε
να δούμε ακολούθως τις δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες
καθόρισαν τα όρια λιμένος σε διεθνές επίπεδο. Αυτές λοι-
πόν είναι οι:

1.  Oldendorff (EL) & Co GmbH v Tradax Export S.A.
[1973] (The Johanna Oldendorff (1973)) 2 Lloyd's
Rep 285 και

2. Navalmar UK Ltd v Kale Maden Hammaddeler Sanayi
Ve Ticart As (The Arundel Castle) [2017] EWHC 116
(Comm) 

Έτσι λοιπόν η διάκριση του πότε ένα πλοίο φθάνει στο
λιμάνι καθορίστηκε από την υπόθεση Johanna Olden-
dorff (1973), όπου το ακόλουθο τεστ καθορισμού ορί-
στηκε για τη διακρίβωση της άφιξης, εκτός εάν στο
συμβόλαιο φόρτωσης περιγράφεται αλλιώς (Charter-
party):

Ως πρώτη προϋπόθεση θεωρείται το εάν το πλοίο δεν
μπορεί να καταπλεύσει άμεσα, πρέπει να είναι «εντός του
λιμένα και στην άμεση και αποτελεσματική διάθεση του
ναυλωτή». 

Ως δεύτερη προϋπόθεση, αν δεν ισχύει η πρώτη, τότε το
πλοίο θα πρέπει να είναι στη «συνηθισμένη θέση αναμο-
νής στο λιμάνι».

Ως τρίτη προϋπόθεση ορίζεται, το αν το πλοίο δεν είναι
στη συνήθη θέση αναμονής, τότε είναι υποχρέωση του
ιδιοκτήτη να αποδείξει ότι το πλοίο «βρίσκεται εξίσου
πλήρως στη διάθεση των ενοικιαστών, όπως θα ήταν αν
βρισκόταν κοντά στην προβλήτα για φόρτωση ή εκφόρ-
τωση».

Τέλος, ως τέταρτη προϋπόθεση ορίζεται ότι, εάν ο χώρος
λιμένα δεν καθορίζεται από κάποιο νόμο, τότε ως τέτοιος

ορίζεται  «ο χώρος όπου η λιμενική αρχή ασκεί τις αρμο-
διότητές της για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και της
συμπεριφοράς των πλοίων».

Στην υπόθεση “The Arundel Castle“ ο Δικαστής Knowles
παρόλο του ότι επικύρωσε την απόφαση στην υπόθεση
“The Johanna Oldendorff“, ανέφερε ότι, η απόφαση δεν
μπορούσε να εφαρμοστεί στη δεύτερη υπόθεση γιατί περι-
λαμβανόταν ο όρος “at or off the port“ της ρήτρας 6(c) του
τυποποιημένου συμβολαίου Gencon 94 της BIMCO, σε
αντίθεση με τον όρο “within port limits“ της ρήτρας 15
που υπήρχε στο συμβόλαιο της πρώτης υπόθεσης. 

Συνοψίζοντας, όπου δεν υπάρχει συγκεκριμένος νόμος,
ή στο συμβόλαιο φόρτωσης δεν ορίζεται διαφορετικά
("The Arundel Castle"), ο γενικός κανόνας του τι είναι Λιμάνι
ορίζεται από την υπόθεση “Johanna Oldendorff“ (1973) και
τις τέσσερις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν πιο πάνω.

ΑΡΘΡΟ
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Κατάσχεση 72 κιλών
κάνναβης

Γροθιά κατά της διακίνησης
ναρκωτικών δόθηκε για
ακόμη μια φορά από την
Υπηρεσία Καταπολέμησης
Ναρκωτικών (Υ.Κα.Ν), μέλη
της οποίας απέτρεψαν τη
διάθεση στην κυπριακή
αγορά 72 κιλών κάνναβης.

Συγκεκριμένα, μετά από αξιο-
λόγηση σχετικής πληροφο-
ρίας για εισαγωγή μεγάλης
ποσότητας ναρκωτικών στην

κυπριακή αγορά, μέλη της Υ.Κα.Ν εντόπισαν στις 27 του πε-
ρασμένου Μαΐου, εντός αποθήκης (μέσα σε κιβώτια) στη Λε-
μεσό και κατέσχεσαν 72 περίπου κιλά κάνναβης. Με τη λήψη
της πληροφορίας τα μέλη της Υπηρεσίας μετέβηκαν άμεσα
στην αποθήκη, όπου αντιλήφθηκαν δύο πρόσωπα, να παρα-
λαμβάνουν τα εν λόγω κιβώτια και να τα φορτώνουν σε
όχημα. Ακολούθως, αφού αναχώρησαν από την αποθήκη, το
όχημα ανακόπηκε για έλεγχο παρά τον αυτοκινητόδρομο Λε-
μεσού-Λευκωσίας και μετά από σχετική έρευνα, εντοπίστηκε
στον χώρο των αποσκευών η πιο πάνω ποσότητα ναρκωτι-
κών. Και οι δύο συνελήφθησαν για αυτόφωρο αδίκημα. Επί-
σης, στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης προέκυψε
μαρτυρία εναντίον άλλων τριών προσώπων, τα οποία επίσης
εντοπίστηκαν και συνελήφθηκαν για διευκόλυνση των ανα-
κρίσεων.

Συνελήφθηκαν συνολικά 19 πρόσωπα σχετικά με διερευ-
νώμενες υποθέσεις κατοχής πέντε περίπου κιλών κοκαΐ-
νης.

Ποσότητα κοκαΐνης, μεικτού βάρους δύο κιλών και 300 γραμ-
μαρίων εντόπισαν στις 3 Απριλίου, 2020 μέλη της Υπηρεσίας
Καταπολέμησης Ναρκωτικών, σε αποθήκη ιδιωτικής εται-
ρείας μεταφορών στη Λεμεσό και προχώρησαν στη σύλληψη
πέντε προσώπων. Τα ναρκωτικά εντοπίστηκαν σε χάρτινο κι-
βώτιο, το οποίο είχε σταλεί στην Κύπρο από άλλη Ευρωπαϊκή
χώρα.  

Εξάλλου, στη σύλληψη άλλων επτά προσώπων προχώρησαν
τον περασμένο Μάϊο και Ιούνιο, μέλη της Αστυνομίας,

σχετικά με υπόθεση που αφορούσε στον εντοπισμό ποσότη-
τας κοκαΐνης, βάρους πέραν των 800 γραμμαρίων. Τα  ναρ-
κωτικά εντόπισαν μέλη της Υ.Κα.Ν, μετά από συντονισμένη
επιχείρηση στις 16 του περασμένου Μαΐου, στη Λεμεσό. Εν-
τοπίστηκε επίσης το χρηματικό ποσό των 10,330 ευρώ, που
κατακρατήθηκε για εξετάσεις όσον αφορούσε στην προ-
έλευση του.

Επίσης, πέραν του μισού κιλού κοκαΐνης εντόπισαν και κατά-
σχεσαν στις 9 Απριλίου, 2020 μέλη της Υπηρεσίας σε συγκε-
κριμένη περιοχή στη Λεμεσό, ενώ συνελήφθησαν δύο
πρόσωπα. Στη σκηνή βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επίσης,
ένα σακούλι και ένα μαχαίρι με ίχνη κοκαΐνης και μια ζυγαριά
ακριβείας. Στην κατοχή  27χρονου, εντοπίστηκε το χρηματικό
ποσό των €435, ενώ μετά από  έρευνα στο αυτοκίνητο 42χρο-
νου, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των
€2,375.

Επιπρόσθετα, στον εντοπισμό ενός κιλού και 202 γραμμα-
ρίων κάνναβης και στη σύλληψη πέντε νεαρών προσώπων,
προχώρησε στις 28 του περασμένου Μαρτίου, η Αστυνομία,
όταν μέλη της Υ.Κα.Ν, εντόπισαν να κινείται ύποπτα σε
περιοχή της Λευκωσίας, αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε
25χρονος με συνοδηγό 22χρονη. Σε κάποια στιγμή, ο οδηγός
του πιο πάνω οχήματος, προσέγγισε δεύτερο όχημα το οποίο
οδηγούσε 23χρονος, στον οποίο έδωσε μια σακούλα. Στο
δεύτερο όχημα επέβαιναν επίσης ακόμη δύο νεαρά πρό-
σωπα. Τα οχήματα ανακόπηκαν μετά από καταδίωξη και μετά
από έρευνα, εντοπίστηκε η πιο πάνω ποσότητα ναρκωτικών. 

Σημαντικότατες επιτυχίες σημείωσε ξανά η Αστυνομία Κύπρου στον
τομέα της καταπολέμησης των ναρκωτικών, στο ξήλωμα σπειρών
διαρρηκτών με πλούσια δράση σε διάφορες επαρχίες, καθώς και
σε σχέση με άλλα σοβαρά εγκλήματα

Επιμέλεια Λοχία 3269 Ελένης Κωνσταντίνου
Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 
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Εντοπίστηκαν 212 κιλά καπνού, 736 κούτες
τσιγάρων και άλλα

Μέλη του ΤΑΕ Λεμεσού, τα οποία διενήργησαν έρευνα στις 9
Μάϊου, 2020 σε αποθήκη στη Λεμεσό, εντόπισαν μεγάλο
αριθμό καπνικών προϊόντων, για τα οποία ηγέρθησαν υπό-
νοιες ότι είναι αδασμολόγητα. Ειδοποιήθηκε άμεσα το Τμήμα
Τελωνείων, μέλη του οποίου μετέβησαν στην αποθήκη για
καταμέτρηση και ανάληψη της περαιτέρω διαδικασίας. Κατά
την καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο για 736 κούτες
τσιγάρων διαφόρων μαρκών, 225 κούτες με ράβδους καπνού
για ηλεκτρονικά τσιγάρα, 137 κιλά καπνού τσιγάρων, 75,5
κιλά καπνού ναργιλέ, καθώς και 49 πακέτα ιατρικών σκευα-
σμάτων. Για την υπόθεση  συνελήφθη ο 56χρονος διαχειριστή
της αποθήκης. 

Συνελήφθησαν επτά πρόσωπα σχετικά με 27
υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών. Εντοπίστηκε
κλοπιμαία περιουσία

Στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων για 14 συνολικά διερευ-
νώμενες υποθέσεις διαρρήξεων και κλοπών, προχώρησε η
Αστυνομία, μετά και τον εντοπισμό από μέλη του ΤΑΕ Λευκω-
σίας, περιουσίας που είχε κλαπεί τον περασμένο Μάρτιο και
Απρίλιο από κατοικίες και καταστήματα, στη Λευκωσία. Στην
κατοχή ενός από τους συλληφθέντες, εντοπίστηκε αριθμός
ηλεκτρονικών συσκευών, όπως κινητά τηλέφωνα και ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές τύπου tablet για τα οποία δεν έδωσε
επαρκείς εξηγήσεις για την προέλευσή τους. Παράλληλα, σε
έρευνα που έγινε σε κατοικία, ανευρέθηκαν μαζί με άλλη κλο-
πιμαία περιουσία, είδη ένδυσης και υπόδησης που είχαν κλα-
πεί, καθώς και διάφορα άλλα τεκμήρια.

Εξάλλου, στα μέσα του περασμένου Ιουλίου, το ΤΑΕ Λεμεσού
εξάρθρωσε σπείρα διαρρηκτών που ξάφριζε πολυτελή δια-
μερίσματα στην τουριστική Λεμεσό. Μετά την επισταμένη
διερεύνηση πληροφορίας που έδωσε στην Αστυνομία πολί-
της,  εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τρία πρόσωπα, τα
οποία φαίνεται να συνδέθηκαν με 14 υποθέσεις, από τις

οποίες οι 13 είναι διαρρήξεις και η μία εμπρησμός οχήματος,
με λεία που φαίνεται να ξεπερνά τις 300 χιλιάδες ευρώ.

Μεγάλος αριθμός κλοπιμαίων εντοπίστηκε στην
Πάφο

Μεγάλη ποσότητα ρολογιών,
κοσμημάτων, ηλεκτρονικών
συσκευών και άλλων αντικει-
μένων, που πιστεύεται ότι
είναι κλοπιμαία, εντοπίστη-
καν στις 28 Απριλίου, 2020,
κατά τη διάρκεια αστυνομι-
κής επιχείρησης, στην Πάφο.
Για διευκόλυνση των ανακρί-
σεων, κατά την επιχείρηση
συνελήφθησαν δύο πρό-
σωπα.

Ενεργώντας καίρια και αποφασιστικά έξι μέλη της
Μ.Μ.Α.Δ συνέλαβαν τους δράστες ληστείας

Ενεργώντας με πλήρη επαγγελματισμό και αφοσίωση στο κα-
θήκον, έξι μέλη της Μηχανοκίνητης Μονάδας Άμεσης Δρά-
σης (Μ.Μ.Α.Δ.) συνέλαβαν τους δύο δράστες ληστείας, που
διαπράχθηκε στις 18 Μαΐου, 2020 στη Λευκωσία, σε βάρος
χρηματαποστολής, εντοπίζοντας ολόκληρο το χρηματικό
ποσό που είχε κλαπεί. Ως εκ τούτου, τα εν λόγω μέλη δέχθη-
καν τα συγχαρητήρια της Ηγεσίας της Αστυνομίας, στο Αρ-
χηγείο Αστυνομίας όπου κλήθηκαν στις 20 Μαΐου, 2020. Ο
τέως Αρχηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, εκφράζον-
τας και προσωπικά τα συγχαρητήρια του επεσήμανε τον
τρόπο που ενήργησαν οι Αστυνομικοί καθώς «Στη συγκεκρι-
μένη περίπτωση αποδείχτηκε ότι,  η συνεργασία, η παρατη-
ρητικότητα, η ομαδικότητα και ο επαγγελματισμός, λειτούρ-
γησαν για να φέρουν το άμεσο και θετικό αποτέλεσμα».
Απευθυνόμενος στα μέλη της Μ.Μ.Α.Δ. τόνισε «Μας κάνετε
να νιώθουμε υπερήφανοι. Τέτοιες ενέργειες, επενεργούν
θετικά στο ηθικό των μελών μας γενικότερα». 
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Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη
επιτυχία στις 9 Φεβρουαρίου,
2020 η εκδήλωση ενημέρωσης
για θέματα που αφορούν στην
προστασία και ασφάλεια των
παιδιών, με τίτλο «Να Με Προσέ-
χεις!», την οποία διοργάνωσε η
Αστυνομία στη Λευκωσία. Την
εκδήλωση αγκάλιασε το κοινό
που παρευρέθηκε και είχε την
ευκαιρία να τύχει ενημέρωσης
και να συνομιλήσει με μέλη της
Αστυνομίας για διάφορα ζητή-
ματα σχετικά με την ασφάλεια
των παιδιών, όπως οι κίνδυνοι

και η ασφαλής χρήση του διαδικτύου, τα ναρκωτικά, η ενδοοικο-
γενειακή βία, καθώς και η οδική ασφάλεια και η καλλιέργεια οδι-
κής συνείδησης.

Στο κοινό διανεμήθηκε έντυπο διαφωτιστικό υλικό, ενώ για την
ψυχαγωγία των παιδιών που με τις οικογένειες τους επισκέφθη-
καν το περίπτερο της Αστυνομίας, διοργανώθηκαν διάφορες
δραστηριότητες, όπως χειροτεχνίες και ζωγραφική προσώπου.
Την όλη εκδήλωση κάλυψε με ζωντανή σύνδεση ο ραδιοφωνικός
σταθμός ANT1 Radio.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας Κύπρου, Ανώτερος Υπα-
στυνόμος Χρίστος Ανδρέου, επεσήμανε τη συμμετοχή στην εκ-
δήλωση, μελών της Αστυνομίας, εξειδικευμένων στα θέματα
προστασίας και ασφάλειας των παιδιών και την ευκαιρία που
δόθηκε στο κοινό να συνομιλήσει και να λάβει εξειδικευμένες
συμβουλές στα θέματα αυτά.

Η προστασία και ασφάλεια των παιδιών αποτελεί πρώτιστο και
κύριο μέλημα όλων της Αστυνομίας και η εν λόγω εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ποικίλων δράσεων της

Αστυνομίας για ευαι-
σθητοποίηση των
πολιτών και της ευρύ-
τερης κοινωνίας.
Σκοπός της όλης
προσπάθειας είναι να
στείλει το μήνυμα
προς όλους μας για
την ανάγκη των παι-
διών να ζήσουν σε
ένα ασφαλές περι-
βάλλον, προστατευ-
μένα από απειλές όπως είναι η σεξουαλική κακοποίηση, η
ενδοοικογενειακή βία, οι κίνδυνοι στο διαδίκτυο και οι τροχαίες
συγκρούσεις. 

Σημαντικό ρόλο για την προστασία των παιδιών, μέσω της ορθής
ανατροφής και διαπαιδαγώγησης τους, διαδραματίζει η οικογέ-
νεια. Απτή απόδειξη είναι και το ενδιαφέρον των πολιτών που πα-
ρευρέθηκαν μαζί με τα παιδιά τους, στην εκδήλωση επιδεικ-
νύοντας το απαραίτητο ενδιαφέρον να ενημερωθούν, αλλά και
να ανταλλάξουν  απόψεις με τα εξειδικευμένα μέλη της Αστυνο-
μίας.

Από πλευράς της η Αστυνομία, μέσω των εξειδικευμένων τμη-
μάτων της, όπως είναι το Γραφείο Χειρισμού Θεμάτων Βίας στην
Οικογένεια και Κακοποίησης Ανηλίκων, το Γραφείο Καταπολέμη-
σης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, τα εξειδικευμένα μέλη «Λειτουρ-
γοί Κοινωνικής Παρέμβασης» της Υπηρεσίας Καταπολέμησης
Ναρκωτικών και τα εξειδικευμένα στην οδική ασφάλεια, μέλη του
Τμήματος Τροχαίας, αλλά και μέσω του συντονισμού με άλλες αρ-
μόδιες Υπηρεσίες, φορείς και οργανώσεις, την ευρύτερη κοινω-
νία, καθώς και με το Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού, με αίσθημα ευθύνης θέτει ως προτε-
ραιότητα την προστασία και ασφάλεια των παιδιών, ό,τι πιο ανε-
κτίμητο στη ζωή και στον τόπο μας.

«Να Με Προσέχεις!» Εκδήλωση αφιερωμένη στην προστασία
και ασφάλεια των παιδιών

Πράξεις προσφοράς και αγάπης από τα μέλη της Αστυνομίας

Είδη ένδυσης και υπό-
δησης, που συλλέχθη-
καν από μέλη της
Αστυνομίας, παραδό-
θηκαν στις 17 Φε-
βρουαρίου, 2020 στην
Παγκύπρια Οργάνωση
Πολυτέκνων, για να
δοθούν σε οικογένειες,
που τα έχουν ανάγκη.

Η συλλογή του ρουχισμού, πραγματοποιήθηκε εντός Αστυνο-
μίας, με τα μέλη της δύναμης να συνεισφέρουν, επιδεικνύον-
τας αισθήματα φιλανθρωπίας. Η όλη προσπάθεια εντάσσεται
στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς της Αστυνομίας.  Ο
πρόεδρος της Οργάνωσης κ. Ντίνος Ολύμπιος, ευχαρίστησε
την Αστυνομία για τη διαχρονική στήριξη και βοήθεια που πα-
ρέχουν τα μέλη της, προς τις πολύτεκνες οικογένειες, κάτι που
όπως σημείωσε «καταδεικνύει τα αισθήματα ανθρωπισμού
που διακατέχουν τα μέλη της Αστυνομίας».
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Της Α/Αστ. 1993 Κωνσταντίας Ψαρά
ΑΔΕ Αμμοχώστου 

Εθελοντική προσφορά προστατευτικών ασπίδων προσώπου στην ΑΔΕ Αμμοχώστου
Στις 13 Απριλίου, 2020 παραδόθηκαν στον Αστυνομικό Διευ-
θυντή Αμμοχώστου, Αστυνόμο Α΄ κ.  Γιώργο Οικονόμου προστα-
τευτικές ασπίδες προσώπου για τα μέλη της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Αμμοχώστου από τον Πρόεδρο του Κινήματος Ενω-
μένων Κυπρίων Κυνηγών κ. Νικόλα Προδρόμου και τον Επαρ-
χιακό Γραμματέα Αμμοχώστου κ. Αδάμο Βραχίμη. Επίσης, δόθη-
καν προστατευτικές ασπίδες προσώπου και από τον Εθελοντικό
Οργανισμό «Face Shields For Larnaca Hospitals/Clinics» και την
κα Δαβίνα Βονιάτη. Ο Αστυνομικός Διευθυντής Αμμοχώστου
Αστυνόμος Α΄ Γιώργος Οικονόμου, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες
για την εθελοντική προσφορά των οργανωμένων συνόλων, προς
τα μέλη της Αστυνομίας που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, με
προστατευτικό εξοπλισμό, που είχε σκοπό την διασφάλιση της
εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας του
κορωνοϊού.

Διεξήχθη στις 11 Μαρτίου, 2020 φιλικός ποδοσφαιρικός

αγώνας μεταξύ μελών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αμμο-

χώστου και των Ηνωμένων Εθνών, στο πλαίσιο της καλής

συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ο αγώνας διεξήχθη

στη Δερύνεια, στην παρουσία του Αστυνομικού Διευθυντή

Αμμοχώστου Αστυνόμου Α΄ Γιώργου Οικονόμου. Με τη

λήξη του αγώνα δόθηκαν αναμνηστικές πλακέτες. 

Φιλικός ποδοσφαιρικός αγώνας

Η ορθή οδική κουλτούρα καλλιεργείται από τις νεαρές ηλικίες

Η Αστυνομία, πιστή στην πιο πάνω διαπίστωση, συνεχίζει τις δρά-
σεις της για ανάπτυξη της ορθής οδικής συνείδησης στα νεαρό-
τερα μέλη της κοινωνίας μας. Ως εκ τούτου, στις 11 Φεβρουαρίου,
2020 μέλη της Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας, βρέθηκαν
στο Ά Κοινοτικό Νηπιαγωγείο Αγλαντζιάς, όπου μέσα από παρου-
σιάσεις και παιχνίδια, μίλησαν στους μικρούς μαθητές για την
ορθή χρήση του δρόμου. Αργότερα, το μεσημέρι, τα μέλη της
Κοινοτικής Αστυνόμευσης Λευκωσίας, σε συνεργασία με την Φοι-
τητική Ένωση του Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργάνωσαν στην
Πανεπιστημιούπολη, ημερίδα με θέμα την οδική ασφάλεια. Στην
ημερίδα οι φοιτητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για θέ-
ματα οδικής ασφάλειας και ορθής χρήσης του οδικού δικτύου,
ενώ παράλληλα αρκετοί από αυτούς δήλωσαν συμμετοχή στο
πρόγραμμα Παρατηρητής της Γειτονιάς.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



Βραδιά επανένωσης, μετά από 36 χρόνια, για τους Αστυνομικούς
της σειράς πρόσληψης έτους 1984

Συνάντηση επανασύνδεσης
για τους αστυνομικούς, που
στις 9 Ιουλίου, 1984, εντάχθη-
καν στις τάξεις της Αστυνομίας
Κύπρου, πραγματοποιήθηκε
το βράδυ της 21ης Φεβρουα-
ρίου, 2020 στην Αστυνομική
Εστία, πλησίον του Αρχηγείου
Αστυνομίας. 

Μετά από 36 χρόνια από την
ένταξη τους στην Αστυνομία
Κύπρου, 68 από τα 91 συνο-
λικά μέλη της σειράς (από τα
οποία τα πέντε ανήκαν στην
Αστυνομία των Βρετανικών
Βάσεων και παρευρέθηκε το

ένα) συναντήθηκαν ξανά, γεμάτα από συναισθήματα συγκίνη-
σης και χαράς, αναπολώντας στιγμές από την τότε Σχολή της
Αστυνομίας Κύπρου και την υποχρεωτική διαμονή τους στους
κοιτώνες της για όσο θα διαρκούσε η εκπαίδευσή τους. 

Οι περισσότεροι-52 συνολικά-είναι ενεργά μέλη της Αστυνο-
μίας, που συνεχίζουν να υπηρετούν στα διάφορα τμήματα της
Δύναμης. Ανάμεσά τους ο Υπαρχηγός της Αστυνομίας, κ. Χρή-
στος Μαυρής και ο Βοηθός Αρχηγός (Επιχειρήσεων) κ. Δημή-
τρης Δημητρίου. Άλλοι 32 από αυτούς, έχουν ήδη αφυπηρε-
τήσει, όμως παραμένουν φίλοι, συνεργάτες και δραστήριοι

πολίτες, στηρίζοντας το έργο που επιτελεί η Αστυνομία και τα
νεότερα μέλη του Σώματος.

Όπως τονίστηκε, η εν λόγω εκδήλωση ενδυναμώνει τις σχέσεις
συναδελφοσύνης και τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των μελών
της Αστυνομίας και των αφυπηρετησάντων μελών. Σχέσεις φι-
λίας που δεν παύουν να υπάρχουν διαχρονικά, παρά την αι-
σθητή απουσία δύο συναδέλφων, μελών της Σειράς 1984, που
απεβίωσαν, τη μνήμη των οποίων τίμησαν όλοι όσοι παρευ-
ρέθηκαν στη συνάντηση, τηρώντας ευλαβικά ενός λεπτού
σιγή.

Με τη διοργάνωση της εν λόγω εκδήλωσης, τα μέλη της Σει-
ράς 1984 είχαν την ευκαιρία να αναπολήσουν τις παλιές καλές
στιγμές, αλλά και τις δύσκολες εμπειρίες της επαγγελματικής
τους ζωής και να αξιολογήσουν την κοινή τους πορεία, επανα-
βεβαιώνοντας τη δέσμευση που είχαν αναλάβει ως νέοι αστυ-
νομικοί, να υπηρετούν πιστά την κοινωνία και τον τόπο μας.

YΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΝΕΑ

Συνάντηση Αστυνομίας με λειτουργούς των ΜΜΕ
Σε  ένα ευχάριστο και χαλαρό κλίμα πραγματοποιήθηκε το
βράδυ στις 5 Μαρτίου, 2020 σε αίθουσα εκδηλώσεων στη Λευ-
κωσία, συνάντηση της Ηγεσίας της Αστυνομίας και του Γραφείου
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας, με τους λειτουρ-
γούς των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης. 

Σκοπός της συνάντησης ήταν, η γνωριμία των λειτουργών των
ΜΜΕ με την Ηγεσία, Αξιωματικούς της Αστυνομίας, Επαρχιακούς
Εκπροσώπους Τύπου, καθώς επίσης και με τη Διεύθυνση και τα
μέλη του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και η περαι-
τέρω ενδυνάμωση των ήδη αγαστών σχέσεων μεταξύ τους.

Ο Εκπρόσωπος Τύπου του Αρχηγείου Αστυνομίας κ. Χρήστος
Αντρέου, καλωσόρισε τους λειτουργούς των ΜΜΕ και τους
ευχαρίστησε για την παρουσία τους στη συνάντηση. Αναφέρ-
θηκε επίσης, στη μακρά και εποικοδομητική συνεργασία που
έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια, μεταξύ του Γραφείου Τύπου
και Δημοσίων Σχέσεων της Αστυνομίας και των λειτουργών των
ΜΜΕ, με απώτερο σκοπό πάντοτε την ορθή, έγκαιρη και αντι-

κειμενική ενημέρωση του κοινού. Ο Εκπρόσωπος και το Γραφείο
Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, τα τελευταία χρόνια, έχουν προ-
βεί σε σημαντικά βήματα στην επικοινωνία, αναβαθμίζοντας τα
επίπεδα και τη συχνότητα της καθημερινής ενημέρωσης των
ΜΜΕ, αλλά και του χώρου της διαδικτυακής ενημέρωσης με
πληροφορίες, τρέχοντα γεγονότα και αναρτήσεις. Να σημειωθεί
ότι η Αστυνομία Κύπρου διαθέτει νέα Ενημερωτική Σελίδα,
Εφαρμογή για έξυπνες συσκευές (Application) και Μέσα Κοινω-
νικής Δικτύωσης (Social Media).
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Τελετή ορκωμοσίας νέων Υπαστυνόμων Β΄ της ΕΛ.ΑΣ., αποφοίτων του
Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων
(Τ.Ε.Μ.Α.), ανάμεσα τους και τρία μέλη της Αστυνομίας Κύπρου

Τελετή ορκωμοσίας 34 συνολικά νέων Υπαστυνόμων Β’, απο-
φοίτων του Τμήματος Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης
Ανθυπαστυνόμων (Τ.Ε.Μ.Α.), πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιου-
λίου 2020, στη Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της
Ελληνικής Αστυνομίας, στις Αχαρνές Αττικής.

Στη δοξολογία χοροστάτησε ο Πανοσιολογιότατος Αρχιμαν-
δρίτης – Ταξίαρχος Νεκτάριος Κιούλος, ενώ τα ξίφη στους
νέους Υπαστυνόμους Β’ επέδωσε o Αρχηγός της Ελληνικής
Αστυνομίας, Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, o οποίος
απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. 

Στο πλαίσιο της τελετής ο κ. Καραμαλάκης επέδωσε επίσης
πτυχίο και αναμνηστικές πλακέτες σε τρία στελέχη της Αστυ-
νομίας Κύπρου, που αποφοίτησαν ευδόκιμα από το Τμήμα
Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων.

Στόχος της μετεκπαίδευσης υπήρξε η συμπλήρωση της επαγ-
γελματικής και νομικής μόρφωσης των μετεκπαιδευομένων,

η συζήτηση και ανάλυση προβλημάτων που ενέκυψαν κατά
την άσκηση των καθηκόντων τους ως Υπαξιωματικοί και η
ενημέρωσή τους σε σύγχρονα ζητήματα και γενικότερα
θέματα διοίκησης προσωπικού. Σημειώνεται ότι αποστολή
της Σχολής Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Ελληνικής
Αστυνομίας είναι η μετεκπαίδευση, επιμόρφωση και εξειδί-
κευση του προσωπικού της Αστυνομίας, με σκοπό τη διαρκή
ενημέρωση αυτού στα σύγχρονα αστυνομικά θέματα και
προβλήματα γενικού και ειδικού ενδιαφέροντος, ώστε να αν-
ταποκρίνεται πλήρως στα καθήκοντά του.

Στο πλαίσιο αυτό, η Σχολή υλοποιεί κάθε χρόνο πλήθος εξει-
δικευμένων σεμιναρίων για την παροχή στοχευμένων γνώ-
σεων στο αστυνομικό προσωπικό από έμπειρους και
καταξιωμένους καθηγητές της ακαδημαϊκής κοινότητας, ανώ-
τατους δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και από έμπειρους
και καταρτισμένους Αξιωματικούς του Σώματος.

Ο Βοηθός Αρχηγός Αστυνομία κ. Ανδρέας Κουσιουμής αποχαιρέτησε
την Αστυνομία Κύπρου

Ο τέως Βοηθός Αρχηγός
Υποστήριξης κ. Ανδρέας
Κουσιουμής, έφυγε από τις
τάξεις της Αστυνομίας Κύ-
πρου,  μετά από 37 χρόνια
ευδόκιμης και παραγωγικής
υπηρεσίας.

Ο κ. Κουσιουμής γεννήθηκε
στις 30/11/1961 στο χωριό
Τρίκωμο της επαρχίας Αμμο-
χώστου, όπου και διέμενε με
την οικογένεια του μέχρι την

τούρκικη εισβολή του 1974.
Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία (1979-1981) ως
Αξιωματικός στις Δυνάμεις Καταδρομών και τον Αύγουστο
του 1983 εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας ως Ειδικός

Αστυνομικός, ενώ την 01/01/1984 προσελήφθη ως Αστυ-
φύλακας. Κατά τη διάρκεια του ιδίου έτους, παρακολού-
θησε τη Βασική Εκπαίδευση Δοκίμων Αστυφυλάκων και
αποφοίτησε πρωτεύσας. Τρία χρόνια αργότερα, το 1987,
παρακολούθησε το πρόγραμμα μονιμοποίησης της σειράς
του, όπου πρώτευσε και πάλι. Μεταξύ άλλων, υπηρέτησε
στη Μ.Μ.Α.Δ, στην Υ.Α.&Μ., στο Τ.Α.Ε, στον Ο.Π.Ε., στην
Υ.ΚΑ.Ν. και στην Α.Α.Κ. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Διοικητής
της Κεντρικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, επί σειρά ετών
Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Διευθυντής της νεοσύ-
στατης Διεύθυνσης Επαγγελματικών Προτύπων Επιθεωρή-
σεως και Ελέγχου και Αστυνομικός Διευθυντής Πάφου
μέχρι τις 26/08/2016, που προήχθη στο βαθμό του Βοηθού
Αρχηγού Αστυνομίας.

Η οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου εύχεται κάθε καλό
στη νέα του ζωή.



Έναν εξαίρετο άνθρωπο και συνάδελφο αποχαιρέτησε το Αρχηγείο
Αστυνομίας

Σε μια λιτή, αλλά συναισθηματικά φορτισμένη εκδήλωση
στις 18 Φεβρουαρίου, 2020, το Αρχηγείο Αστυνομίας απο-
χαιρέτησε έναν εξαίρετο άνθρωπο και αγαπημένο συνά-
δελφο, τον Λοχία 792 Ιορδάνη Ιορδάνους. 

Ο Λοχίας 792, ο οποίος υπηρετούσε για 35 συνεχή χρόνια,
μετά από ατύχημα που είχε, στον Κλάδο Κτηριακών Υπο-
δομών του Αρχηγείου Αστυνομίας, μετά από 39 χρόνια ευ-
δόκιμης και παραγωγικής προσφοράς στην Αστυνομία,
επανεντάχθηκε στην κοινωνία των πολιτών. Κατά τη σεμνή
τελετή αποχαιρετισμού του, παρουσία του τέως Αρχηγού
Αστυνομίας κ. Κύπρου Μιχαηλίδη, οι συνάδελφοι και φίλοι
του τον αποχαιρέτησαν με τα καλύτερα λόγια, ενώ ο κ. Μι-
χαηλίδης, μίλησε για έναν εξαίρετο αστυνομικό και άν-
θρωπο, που παρά τα όσα προβλήματα αντιμετώπιζε,
βρισκόταν πάντοτε επί των επάλξεων, έτοιμος να προσφέ-
ρει σε όλους τη βοήθειά του. Από την πλευρά του, ο Ιορ-
δάνης αποχαιρετώντας του φίλους και συναδέλφους του
είπε πως έχει ανάμεικτα αισθήματα, αφού από τη μια χάνει
την καθημερινή επαφή με αγαπημένα του πρόσωπα, ενώ

από την άλλη θα μπορεί πλέον να αφοσιωθεί στην οικογέ-
νειά του.

Καλός πολίτης φίλε Ιορδάνη.

Ο «μικρότερος» ντράμερ της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου

Ο Αστ.1678 Νίκος Χριστόπου-
λος υπηρετεί στη Φιλαρμονική
της Αστυνομίας Κύπρου από το
1990, οπότε και προσελήφθη
στο Αστυνομικό Σώμα, μετά την
ολοκλήρωση των στρατιωτικών
του υποχρεώσεων, κατά τις
οποίες υπηρέτησε στη Στρατιω-
τική Μουσική της Εθνικής
Φρουράς (Σ.Μ.Ε.Φ). 

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι από την ηλικία των
πέντε ετών μέχρι και τα εννέα του χρόνια, συνόδευε την
Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύ-
πρου ως ντράμερ, σε ένα κομμάτι
των εμφανίσεων της ανά την
Κύπρο, κατόπιν αδείας του μαέ-
στρου της τότε εποχής (τα δύο δη-
μοσιεύματα του περιοδικού της
Ελληνικής Αστυνομίας και το εξώ-
φυλλο του Περιοδικού «Αστυνο-
μικά Χρονικά», Νοέμβριος- Δεκέμ-

βριος, 1975 είναι σχετικά). Από την ηλικία των πέντε ετών
ασχολείται με τη μουσική και σήμερα αποτελεί βασικό
μέλος της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου ως
ντράμερ.
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Θλίψη στην οικογένεια της Αστυνομίας Κύπρου από τον αδόκητο χαμό
τριών μελών της
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Τέλος, ο Αστ. 2869 Αργύρης Αργυρού γεννήθηκε στις 02 Νοεμβρίου του 1964

στην Λεμεσό. Εντάχθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας Κύπρου στις 6 Μαΐου του

1986 και κατά την πολύχρονη υπηρεσία του στο Αστυνομικό Σώμα εργάστηκε

σε διάφορες Υπηρεσίες και Τμήματα. Τελευταία τοποθέτησή του υπήρξε το

Τμήμα Τροχαίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού. Απεβίωσε στις 14 Ιουλίου

2020 και η κηδεία του τελέστηκε στις 17 Ιουλίου 2020 από τον Ιερό Ναό Τιμίου

Σταυρού, στο Όμοδος. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του δύο τέκνα.

Τον αδόκητο και πρόωρο χαμό τριών μελών της Αστυνομίας, θρηνεί η Αστυνομία Κύπρου, του Ειδικού Αστυφύλακα 5191
Νικόλα Πέτρου, του Ειδικού Αστυφύλακα 6223 Μάριου Ηροδότου και του Αστυφύλακα 2869 Αργύρη Αργυρού. 

Ο Ε/Αστ. 5191  Νικόλας Πέτρου γεννήθηκε στις 05 Οκτωβρίου του 1981 στο Ηνω-

μένο Βασίλειο και προσλήφθηκε στις τάξεις της Αστυνομίας στις 04 Φεβρουαρίου

του 2002. Υπηρέτησε, μεταξύ άλλων στην Τροχαία Αμμοχώστου, στο Κ.Ε.Μ.

& ΟΥΛ.Α.Ε. και στην Τροχαία Λάρνακας, ενώ το μεγαλύτερο μέρος της επαγγελ-

ματικής του σταδιοδρομίας υπηρέτησε στην Τροχαία Ο.Π.Ο.Δ. - Ε.Ο.Μ.Ο. Απε-

βίωσε στις 23 Μαΐου 2020 και η κηδεία του τελέστηκε στις 29 Μαΐου 2020 από

το εξωκλήσι του Χρυσοσώτηρος στην Ορόκλινη. Ο εκλιπών αφήνει πίσω του δύο

τέκνα.

Ο Ε/Αστ.6223 Μάριος Ηροδότου γεννήθηκε στις 23 Ιουλίου του 1973 στην Πάφο.

Προσλήφθηκε στο Αστυνομικό Σώμα στις 16 Οκτωβρίου του 2010 και υπηρέτησε

στο Αεροδρόμιο, στον Ο.Π.Ε., στην Τροχαία και στο Κ.Ε.Μ. & ΟΥ.Λ.Α.Ε. Πάφου.

Τελευταία τοποθέτησή του υπήρξε ο Κεντρικός Σταθμός Πάφου - Γενικό Νοσο-

κομείο. Απεβίωσε στις 19 Μαΐου 2020 και η κηδεία του τελέστηκε στις 24 Μαΐου

2020 από τον Ιερό Ναό Αποστόλου Ανδρέα στην Έμπα. Εγκαταλείπει ένα

βρέφος.

Η Ηγεσία και τα μέλη της Αστυνομίας, εκφράζουν τη βαθιά τους θλίψη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια προς τις
οικογένειες και τους οικείους τους. Η στήριξη προς αυτούς, είναι δεδομένη.



Ελληνική Δημοκρατία
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπουργός

Θέλω να σας εκφράσω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου για
τη συνδρομή σας στην προσπάθεια της Ελλάδας να αν-
τιμετωπίσει την ισχυρή μεταναστευτική πίεση που δέχ-
θηκε στην περιοχή του Έβρου, στα εξωτερικά σύνορα της
Ε.Ε. Η ενίσχυση των αστυνομικών μας δυνάμεων με εικο-
σιένα αστυνομικούς από την Κύπρο ολοκληρώθηκε με
επιτυχία, συμβάλλοντας με τον καλύτερο τρόπο στην
κοινή αυτή προσπάθεια. Η άμεση ανταπόκριση της Κύ-
πρου απέδειξε ότι οι δεσμοί μεταξύ μας παραμένουν
ακατάλυτοι και ισχυροί, ενώ αποτέλεσε και ισχυρό δείγμα
έμπρακτης αλληλεγγύης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνι-
στώντας παράδειγμα προς μίμηση. Πέραν όμως αυτού, η
Κυπριακή Δημοκρατία απέδειξε ότι έχει βαθιά επίγνωση
της ανάγκης να προστατευθούν με κάθε τρόπο τα κοινά
μας ευρωπαϊκά σύνορα από κάθε επιβουλή. Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση, από την προσπάθεια που ενορχη-
στρώθηκε και καθοδηγήθηκε από τη γειτονική Τουρκία
εις βάρος απελπισμένων ανθρώπων και κατά παρέκκλιση
κάθε αρχής δικαίου και ηθικής. Είμαι πεπεισμένος ότι η
συνεργασία μας θα αντικατοπτρίζει πάντοτε τους αρρα-
γείς δεσμούς που συνδέουν τις χώρες μας αλλά και την
ανάγκη να προστατευθεί το κοινό ευρωπαϊκό μας σπίτι. 

Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και δύναμη στο έργο σας.

Φιλικά,
Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

Αξιότιμε κύριε Αρχηγέ,

Εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες για την άμεση κι-
νητοποίηση και τον επαγγελματισμό που τα μέλη της
Αστυνομίας έδειξαν αμέσως μετά που έλαβαν ενημέ-
ρωση για τη ληστεία σε όχημα χρηματοποστολής στις
18/05/2020. Οι άμεσες και συντονισμένες ενέργειες από
μέρους της Αστυνομίας οδήγησαν στη σύλληψη των
δραστών και την ανεύρεση των κλοπιμαίων. Η σύλληψη
των δραστών και η προβολή αυτής στα μέσα μαζικής
ενημέρωσης είμαστε σίγουροι ότι θα λειτουργήσει απο-
τρεπτικά και καταλυτικά σε επίδοξους ληστές.

Σας ευχαριστούμε θερμά.

Με εκτίμηση 
G4S SECURE SOLUTIONS (CYPRUS) LTD
Γιάννος Αργυρού
Διευθύνων Σύμβουλος

Αγαπητέ κύριε Αρχηγέ,

Είμαι μαθήτρια Δημοτικού Σχολείου Λακατάμιας και
ήθελα να σας στείλω αυτή την επιστολή για να σας ευχα-
ριστήσω προσωπικά, για όλα όσα μας έχετε προσφέρει
αυτές τις δύσκολες ημέρες και για τον τρόπο που αντιμε-
τωπίζετε όλη αυτή την κατάσταση.  Αυτή η πανδημία που
ονομάζεται COVID-19 μας έχει αναστατώσει πάρα πολύ.
Έχουν αλλάξει τα πάντα στην ζωή μας. Όλος ο κόσμος
αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη κατάσταση και περνά
δύσκολες στιγμές. Όλοι περνάμε πολύ δύσκολα!!! Φοβά-
μαι πως ο πλανήτης μας έχει αλλάξει. Χάνονται καθημε-
ρινά χιλιάδες άνθρωποι μόνοι τους. Δεν θέλω να το ζήσει
κανένας άλλος άνθρωπος αυτό. Είναι πολύ θλιβερό.
Ευτυχώς στη χώρα μας λαμβάνουμε πολύ αυστηρά
μέτρα και το κάνουμε από νωρίς. Ο εγκλεισμός στα σπίτια
μας, βοήθησε πάρα πολύ για να μην μεταδοθεί σε όλους
ο ιός. Πέρα από τα παράπονα ότι είμαστε όλη μέρα σπίτι,
υπάρχει και η θετική πλευρά της κατάστασης. Τώρα
έχουμε άφθονο χρόνο να περάσουμε με την οικογένειά
μας, τη μητέρα και τον πατέρα μας. Στην πανδημία αυτή,
αν και πρέπει να κρατούμε αποστάσεις και να μένουμε
μακριά από συγγενείς και φίλου, από γείτονες, συμμαθη-
τές και δασκάλους, μας έκανε να συνειδητοποιήσουμε ότι
τη ζωή πρέπει να τη βλέπουμε και με άλλο μάτι. Μας
έφερε όλους πιο κοντά πνευματικά και καταλάβαμε τι
είναι σημαντικό και τι λιγότερο σημαντικό στη ζωή μας.
Τα μικρά πράγματα έχουν δώσει μεγαλύτερη αξία στη
ζωή μας. Ένα χαμόγελο του παππού και της γιαγιάς από
το διαδίκτυο σίγουρα δεν είναι το ίδιο με το πραγματικό,
αλλά μας δίνει την ίδια χαρά και από μακριά. Το γεγονός
ότι όλοι είναι καλά και ζωντανοί είναι το πιο σημαντικό
για εμένα! Έτσι θέλω να είναι και για όλο τον κόσμο. Εσείς
οι Αστυνομικοί θυσιάζετε τον χρόνο που θα έπρεπε να
περνάτε με την οικογένειά σας, για να βρίσκετε λύσεις και
τρόπους για να μας προστατέψετε. Ρισκάρετε την υγεία
σας και δουλεύετε σκληρά για όλους εμάς, με σκοπό να
επιστρέψουμε σύντομα στην καθημερινότητά μας ασφα-
λείς. Σας ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Είμαι
σίγουρη, ότι όλοι μαζί ενωμένοι θα τα καταφέρουμε να
νικήσουμε τον ιό με την «κορώνα». Ανυπομονώ να γυρί-
σουμε όλοι πίσω στην κανονική μας ζωή και να έχουμε
όλοι την υγεία μας. Πρέπει όλοι στο τέλος, όταν μετρη-
θούμε να είμαστε όλοι Παρόντες.

Με εκτίμηση, 

Η δεκάχρονη θαυμάστριά σας
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